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Въведение
Стратегията за развитие на Пловдивска област е основен програмен документ, който
определя дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие и
устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите нива
- Националната стратегия за регионално развитие и Регионалния план за развитие на Южен
централен район, с политиките и ресурсите на общинско ниво. Тя е документ, който
отразява принципите и подходите на европейската политика за регионално развитие,
ориентирана към икономическото и социалното сближаване и формира общата рамка за
развитие и устройство на областта. Областната стратегия има интегрален характер, като
обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и
общините в нея. По своята същност тя е основен ориентир за общинските планове за
развитие, източник на идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в
тях.
Хоризонтът на стратегическия документ обхваща периода 2005 – 2015 г.
Съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и Методическите указания
за разработване на областните стратегии за развитие, Стратегията съдържа само основните
цели, приоритети, мерки и действия, насочени към реализиране на целите без конкретни
проекти с инвестиционен характер, които са предвидени за включване в общинските
планове за развитие.
Стратегията има характер на отворен документ, който може да се развива,
усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и
фактори, мотивиращи нейното разработване. Това по същество е една перманентна дейност
на областта и предполага създаването на гъвкава и прагматична организация.
Разработването на Стратегията за развитие на Пловдивска област се базира на:
 целите, приоритетите и индикаторите, включени в Националната стратегия за
регионално развитие /НСРР/
 анализа и оценката на действащия Областен план за развитие от 2000 г.
 анализа и оценката на актуалното развитие в периода след 2000 г.
Стратегията за развитие на Пловдивска област съдържа:
 Анализи на икономическото и социалното състояние на областта
 Синтезиран SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие
 Визия, цели, приоритети и мерки за развитие
 Организация и координация на дейностите за реализация на областната стратегия
 Схема за устройство
Към съдържанието

І. Анализ на икономическото и социалното състояние
1. Природно - географски и ресурсен потенциал
Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България и заема
5972,9 кв. км.площ, което се равнява на 5.4% от територията на Република България. Тя е
една от облагодетелстваните от природата региони в страната. На север областта граничи с
област Ловеч, на изток граница е област Стара Загора, на югоизток са разположени област
Хасково и област Кърджали, на юг граничи с област Смолян, на запад граничи с област
Пазарджик, на северозапад има обща граница с област София.
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Областта има удобно транспортно географско разположение, разполага с висок
природен, икономически и човешки потенциал, благоприятен биоклиматичен ресурс,
защитени територии, високопродуктивни обработваеми земи, термоминерални води,
изключително богато културно наследство.
Благоприятното географско положение на областта се допълва и от наличието на
изградена инфраструктура за транспортен достъп. През Пловдив и областта преминават
ЕТК № 8 и № 4 ( ЕТК № 10 на територията на област Пловдив съвпада с ЕТК № 4).
Евроазиатският транспортен коридор, по трасето на коридор № 8 е от изключително
значение за нашата страна, тъй като се явява връзката между страните от Средна Азия, и
тези от северното Черноморие. Коридор № 8 осигурява връзката между градовете Варна,
Бургас, Пловдив, София, Скопие, Тирана, Дурас, а от там през Италия и за други европейски
центрове.
Не по-малко важен е и транспортен коридор № 4, който също свързва Европа и Азия,
преминавайки през територията на областта.
Добре развит е и железопътния транспорт, а летище Пловдив осигурява
авиотранспортните връзки на областта, като се обслужват граждански и товарни полети.

1.1. Релеф и геоложки строеж
Територията на областта обхваща южните старопланински склонове, ПазарджишкоПловдивското поле, горските масиви на Средногорската и северната Родопска част,
планински речни долини и реки.
Релефът на областта е мозаечен, представен от редуването на планински склонове,
котловини и низини, речни долини, формира различни видове ландшафт – оголени от
ерозията скали и зъбери, лесисти планински склонове, благодатна земеделска земя. Имайки
предвид разнообразната територия, върху която е разположена областта е обяснимо и
наличието на твърде разнообразен геоморфоложки и геоложки строеж, както по възраст на
скалите, така и по възраст на формациите. Високите планински части са изградени от
предпалеозойски метаморфни скали – гнайси, амфиболити и кристалинни шисти и
палеозойски южнобългарски гранити. Характерни са много стръмните склонове, някои от
тях с ниска устойчивост. Големите наклони са допринесли за добре изразени склонови
процеси и обособяване на места на много мощни коловиални отлагания и в същото време до
оголване на склоновете, по които липсва всякаква почвена покривка. Релефът е подчертано
ерозионно-денудационен с дълбока и гъста речно-долинна мрежа. Гъстата хидрографска
мрежа, значителните валежи и силно пресечения терен на територията, обуславят масово
активни ерозионни процеси. На много места, на стръмни и много стръмни терени, при малка
пълнота на дървостоите и вторично засилена от човешката дейност, се е развивала площна
ерозия, а по някои дерета и ровинна ерозия.
В равнинните части се разкриват млади образования – кватернерни и плиоценски
наслаги.
Горнотракийската котловинна морфоструктура е развита върху тектонска депресия,
за чието оформяне главна роля е играл Маришкия дълбочинен разлом. Подложката е
разломена на две разломни системи с посоки изток-запад и североизток-северозапад.
Разломите са групирани в снопове, взаимно успоредни със стъпаловидно пропадане.
Амплитудата на пропадане е от 250 до 1000 м. В котловината са образувани вътрешно
котловинни възвишения известни като Пловдивските тепета.
Върху силно разломения палеогенски релеф се е образувал Пловдивският грабен. Той
обхваща Пловдивското поле. Грабенът е изпълнен с алтерниращи пясъци, глини, чакъли,
валуни и варовици. По самия Маришки разлом, в долината на река Марица се издига
Пловдивският хорст, представен от сиенитните Пловдивски хълмове. Хорстът е изграден от
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горнокредни интрузии, генетично свързани с дълбоките тектонски разломявания,
проводници на вулканична дейност.
Областта се пресича от Маришката разломна зона. Високата сеизмична активност е
характерна за района.

1.2. Климатичните условия
В климатично отношение района не е еднороден – в равнинните части той е преходно
континентален, а във високите части – планински.
Върху климата съществено влияние оказват елементите на ландшафта (природен и
антропогенен) - релеф, ориентация на склоновете, падини и възвишения, в населените места
- застройката, нейната плътност, ориентация и характер, вид и ориентация на уличната
мрежа, наличието или отсъствието на растителност, водни площи, изкуствени покрития и
т.н., които довеждат до формирането на съответния микроклимат, характеризиращ се с
различни екологически потенциали.
В континенталните части на областта лятото е горещо, зимата суха и студена, с
характерни летни засушавания, предопределящи необходимостта от напояване при
интензивно земеделие.
Температурен режим: Средногодишната температура на въздуха за областта е 12,3°С.
Максималната абсолютна температура, измерена на територията на областта е 44°С през
2000 год, а минималната абсолютна температура е била -22,8°С през 2001 год. За сравнение
абсолютната минимална температура на връх Ботев е -22,3°С.
Годишната сума на валежите в област Пловдив е 606 мм/м2. Максимумът е 560 мм/м2
и е достигнат през есенния сезон. Броят на дните с валежи е 105. Дните през които е имало
гръмотевици е 35, мъгли е имало през 37 дни в годината, снежната покривка в област
Пловдив се задържа средно 37 дни. 197 са били слънчевите дни в областта. Средната
относителна влажност на въздуха е 70%, а средното атмосферно налягане – 997,5 hPa.
Таблица 1.2.1. Атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха по
метеорологични станции в Пловдивска област
Температура на въздуха
Атмосферно
Относителна
налягане
Метеорологични
Максимална Минимална влажност на
Средна
средно
въздуха
станции / години
абсолютна абсолютна
hPa
°С
%
Пловдив - институт
"Марица"
1998 г.
12,8
39,0
-13,3
69,0
1999 г.
13,3
38,8
-11,0
69,0
2000 г.
13,2
44,0
-16,0
64,0
Пловдив - ж.к. "Тракия"
2001 г.
997,5
12,8
37,0
-22,8
70,0
2002 г.
998,5
12,8
36,8
-15,2
75,0
2003 г.
999,6
12,3
39,2
-19,0
71,0
Източник: НСИ – ТСБ Пловдив

Пловдивското поле е класическа алувиална низина, формирана от река Марица и
нейните притоци. Характерни са оградните планини и възвишения, които с полето формират
една голяма коритовидна морфоструктура.
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Тази коритовидна морфоструктура определя пловдивския въздушен басейн и
обуславя спецификата на физическите процеси в него. Най-характерното следствие са
температурните инверсии, наблюдавани през 81% от времето, като и по този показател
изпреварват дори класическата Софийска котловина. Мъглите са често отбелязвано явление
в Пловдив. Средно годишно 33,3 дни от годината времето е мъгливо, срещу например 23,81
са мъгливите дни в Пещера и 11,5 дни в Хисаря.

1.3. Почви
В съчетание с особеностите на релефа, климатичните условия създават благоприятни
условия за развитие на селско стопанство. По данни на НСИ общата площ на област
Пловдив е 5 972 891 дка, от които общата площ на земеделските земи е 3 449 048 дка, в това
число 2 766 694 дка обработваема площ и 1 127 568 дка поливна площ. Горите заемат общо
1 862 425 дка, 266 330 дка са заети от населени места и други урбанизирани територии, 170
388 дка от водни площи, 173 315 дка от площта се използва за добив на полезни изкопаеми,
за транспортна инфраструктура - 51 385 дка.
Таблица 1.3.1. Баланс на територията към 31.12. 2000 г.
Вид територия
Община

Общо дка

Земеделски територии
обща
площ

в т.ч.
обраб.
площ

от тях
поливни
площи

Горски
територии

НМ и други
урбанизир.
територии

Водни
течения
и водни
площи

Територии
за добив на
полезни
изкопаеми

Територии
за
транспорт и
инфраструктура

170388

173315

51385

2000 година
Област Пловдив

5972891

3449048

2766694

1127568

1862425

266330

Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Лъки
Марица
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
Родопи
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря

653106
465405
347452
1095552
54895
292511
342657
48719
101981
533875
263963
672104
192859
61270
297992
548550

302657
296688
258684
485555
19758
55327
286433
28074
41906
394046
226417
303001
159120
44037
253730
293615

241934
247046
220099
287327
13439
25833
259480
24048
40283
310927
192063
272143
140264
33956
221292
236560

90462
67350
144427
34671
8895
172746
18397
24469
125968
70755
104749
64097
21051
170683
8848

265935
140947
52134
524905
28410
200388
7086
15924
1292
84437
7017
303843
5683
3430
14905
206089

21795
6479
15683
36950
2124
5194
19688
1936
53243
24766
13363
23311
11343
7666
9354
13435

11145
47321
13311
5579
14973
3407
9847
31222
1429
2925
1164
29024
18703
1049
1360
1201
3708
726
18348
9684
14177
979
11142
21524
9520
3478
3889
1364
15242
2747
22430
11085
Източник: НСИ – ТСБ Пловдив

Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори – материнска скала,
климат, растителност и дейността на човека, на територията на област Пловдив са се
оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, слабо и силно излужени,
глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, силно излужени, слабо до
средно оподзолени, еродирани; канелено-горски почви, слабо и средно излужени; канеленогорски почви, силно излужени до слабо оподзолени, средно и леко песъчливо-глинести;
Област Пловдив – Стратегия за развитие 2005 – 2015
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4253
2401
2571
7073
249
1414
9698
224
1106
2594
2010
9283
3715
884
2014
1896

алувиално-светли и алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални
почви, леко песъчливо-глинести.
Характеристика на отделните видове почви:
Чернозем-смолници: Почвите от този тип се характеризират със сравнително мощен
хумусен хоризонт. Той има черен цвят и зърнесто-праховидна структура, а преходът между
отделните хоризонти е постепенен. Тези почви имат тежко песъчливо-глинест механичен
състав в повърхностния слой, като се наблюдава постепенно намаляване на органичното
вещество по дълбочина на профила. При засушаване този слой силно се сбива и образува
големи пукнатини. Притежава слаба водопроницаемост и при овлажняване става силно
леплив и оказва голямо съпротивление при обработка. Почвите от тази група имат добро
естествено плодородие, но изискват качествена обработка и продълбочаване през 2-3
години. Имат голям сорбционен капацитет, поради което понасят високи дози торене, което
съчетано с добра агротехника, гарантира високи добиви от културите. Изискват
комбинирано торене с азот и фосфор.
Излужени канелено-горски почви: Този тип почви са образувани под въздействието
на горската растителност. Характеризират се с незначителна мощност на хумусния хоризонт
– 16-36 см, който е светло-кафяв, със средно-зърнеста структура, разпрашена на
повърхността. Илувиалният хоризонт е червеникав, плътен, с буцесто-призматична
структура, карбонатите са изнесени от пределите на хумусния и илувиалния хоризонт.
Почвите от този вид имат средно и тежко песъчливо-глинест състав в повърхностния слой,
като количеството на физическата глина в този слой е 42-56%. Силно излужените канеленогорски почви имат леко песъчливо-глинест механичен състав, слабо запасени са с хумус от
0.7-2%. Притежават лоши водно-физични свойства, при изсъхване се сбиват силно и
образуват кора, а при овлажняване стават тежки за обработка. Тези почви реагират добре
както на азотно, така и на фосфорно торене. Задължително е торенето с калий на слабо
запасените земи.
Оподзолени канелено-горски почви: Силно излужените до слабо оподзолени
канелено-горски почви са плитки и заемат заравнените била и склоновете с по-слаб наклон.
Главната особеност на този вид почви е силно разсветленият /оподзолен/ хумусноалувиален хоризонт. Мощността на хумусния слой е 20-34 см. Илувиалният хоризонт е
плътен, с призматична структура. Общата мощност на профила е 104-136 см, а при силно
оподзолените – до 60 см, карбонатите са изнесени дълбоко. Тези почви имат глинестопесъчлив и леко песъчливо-глинест механичен състав в повърхностния хоризонт, като
вследствие оподзоляването и обработката почвената структура на орницата е разпрашена.
Физичната глина в хоризонт А е от 11 до 20%, а по дълбочина на профила достига до 52%.
Слабо запасени с органично вещество, което в хоризонт А е от 0.5 до 2%. В миналото тези
райони са били заети с широколистни гори.
Алувиални почви: Алувиалните почви са разположени главно около речните корита
и местните малки рекички. Рядко притежават добре оформен хумусен хоризонт – в
горницата е под 2.5%. Водно-физическите им свойства са лоши – филтрацията е голяма, а
влагозадържащата способност – малка. Разнообразни са по отношение на механичния
състав, но преобладават леките фракции. Профилът им се състои от алувиални наноси.
Алувиално-ливадните почви заемат по-големия дял от площта на алувиалните почви.
Нивото на подпочвените води е високо. Механичният състав е леко песъчливо-глинест и
има добри водно-физични свойства. Количеството на хумуса е под 2.5%, но имат значителна
мощност на хумусния хоризонт от 50-100 см. Профилът на алувиално-ливадните почви има
леко песъчливо-глинест и средно песъчливо-глинест състав в повърхностния хоризонт.
Физическата глина е от 18 до 35%, а в повърхностния слой - до 14%. Това са едни от найдобрите почви по отношение естествено плодородие.
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2. Полезни изкопаеми
Видовото разнообразие на полезни изкопаеми в област Пловдив е сравнително бедно.
173 315 дка от площта на областта се разработени и се ползват за добив на рудни и нерудни
изкопаеми. Най-малка е тази площ в община Пловдив – 726 дка, а най-голяма е тя в община
Асеновград – 47 321 дка. Значителна част от находищата са отдадени на концесии.
На територията на областта има множество функциониращи находища на баластра,
пясък и чакъл.
Кариера "Равдин", намираща се на шест километра югозападно от пътя АсеновградЛясково, е била единствената в областта за добив на карбид и неговите производи. Към
настоящия момент не функционира.
В с. Добростан, община Асеновград е извършено проучване и доказано наличие на
мрамор, но кариерата не е разработена все още.
На територията на община Брезово са започнали проучвания за добив на медни руди
край с. Зелениково. Гранитите и скалите на метаморфния комплекс са силно изветрели и
тектонски обработени, поради което не са качествени за строителни материали. По-голям
интерес за кариерна разработка представляват кварцитите на горната креда, каквито
находища са открити край с. Дрангово и гр. Брезово.
До началото на 90-те години в община Първомай е развиван промишлен уранодобив.
Находищата са рекултивирани, а проучванията показват липса на радиация над естествения
природен фон за района. Експлоатират се единствено кариери за добив на пясък и баластра.
Съществени нарушения на релефа от този добив няма.
Към съдържанието

3. Демографска характеристика
Населението на област Пловдив наброява 712 702 д.1 (2003 г.). Тя е втора по брой на
населението област в страната, в която живее 9.08 % от общото население на
Република България.

1

Данни на НСИ
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Таблица 2.1. Население на Пловдивска област под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2004 година по общини

Общини

Над
Под
В трудотрудотрудоспособна
способна
способна

Общо

Под
трудоспособна

В трудоспособна

2002

Над
трудоспособна

Общо

Под
трудоспособна

В трудоспособна

2003

Над
трудоспособна

Общо

2004

Област
Пловдив

110306

431288

171108

712702

107279

435804

167875

710958

104417

440567

164877

709861

Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Куклен
Лъки
Марица
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
Родопи
Садово
Сопот
Стамболийски
Съединение
Хисаря

10664
994
1632
11496
1699
1039
632
5250
940
51738
4475
5019
4639
2802
3910
1592
1785

39714
3243
6197
41467
5083
3809
2387
18065
3050
223173
15714
15720
19112
8583
12656
5888
7427

16610
3925
5409
16452
1860
1731
856
8808
1386
65564
10200
7217
10182
5096
5371
4560
5881

66988
8162
13238
69415
8642
6579
3875
32123
5376
340475
30389
27956
33933
16481
21937
12040
15093

10351
982
1592
9336
1709
988
596
5070
907
50510
4385
4857
4499
2741
1744
3802
1530
1680

40114
3343
6375
34381
5164
3856
2378
18509
3102
225554
15888
15955
19286
8694
7063
12707
6014
7421

16314
3871
5320
14128
1825
1738
846
8715
1372
64256
9914
7066
10067
4987
1947
5300
4475
5734

66779
8196
13287
57845
8698
6582
3820
32294
5381
340320
30187
27878
33852
16422
10754
21809
12019
14835

10057
1002
1528
9038
1696
946
547
4931
892
49488
4291
4665
4304
2647
1662
3637
1512
1574

40456
3412
6372
34417
5200
3924
2358
18690
3117
228692
16033
16126
19566
8834
7085
12784
6093
7408

15998
3814
5192
13871
1795
1729
844
8549
1350
63284
9684
6886
9893
4917
1921
5248
4327
5575

66511
8228
13092
57326
8691
6599
3749
32170
5359
341464
30008
27677
33763
16398
10668
21669
11932
14557
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По общини динамиката на населението показва, че тенденциите в демографското им
развитие е благоприятно за едни и неблагоприятно за други. В общините Кричим, Пловдив,
Асеновград, Брезово, Калояново, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски,
Родопи, Садово и Съединение преобладава тенденцията на увеличаване броя на населението,
като тези общини са с положителен механичен прираст на населението, докато в общините
Карлово, Лъки, Сопот, Стамболийски и Хисаря тези стойности са отрицателни. Градското
население на област Пловдив наброява 516 369 души (2003 г.) – 72.45 % от общото население
на областта (средно за страната 69,8 %), а селското – 196 333 души (27.55 %). В
демографското развитие на центъра на областта – град Пловдив общата тенденция е към
нарастване. Само в 5 от градовете в страната с население над 25 000 души за периода между
последните две преброявания (1992-2001 г.) е регистрирано нарастване на населението, един
от които е град Пловдив.
Динамиката в броя на населението на областта е свързана с неговата възрастова
структура. Разпределението на населението на област Пловдив по възрастови групи е поблагоприятно от средните стойности на показателя за страната. Съотношението между
основните
възрастови
групи
(0-14/15-64г.; 65+/15-64г.; 65+/0-14,
60-64/15-19)
е
19,9:24,6:44,5:123,6:83,4 (2003 г.). Характерен е високият дял на населението в групата от 15
до 64 г., от която се формира основно трудовият потенциал. Наблюдават се различия по
общини. С най-благоприятна възрастова структура са Брезово, Съединение и Хисаря, където
това съотношение е съответно 93,3; 67,7; 66,8. С най-влошена възрастова структура са
общините Пловдив – 36,1, Сопот – 36,7 и Лъки – 42,2.
Структурата на населението по пол за област Пловдив показва сравнително
равномерно разпределение с превес на жените. 344 492 са мъжете в областта срещу 368 210
жени.
Таблица 2.2. Възрастови съотношения през 2003 г. по общини за Пловдивска
област
Съотношения
Райони за планиране,
области и общини
България
Пловдив
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Куклен
Лъки
Марица
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
Родопи
Садово
Сопот
Стамболийски

0-14
/
15-64

65+
/
15-64

0-14, 65+
/
15-64

65+
/
0-14

60-64
/
15-19

20,6
19,9
21,0
21,3
19,2
21,8
27,3
20,1
20,2
21,9
24,0
18,4
21,7
24,2
18,2
24,5
19,9
24,2

24,9
24,6
26,4
72,0
54,8
25,5
22,4
27,4
22,0
30,3
29,1
17,7
40,8
28,5
33,6
36,5
16,7
26,8

45,5
44,5
47,4
93,3
74,0
47,3
49,7
47,5
42,2
52,2
53,1
36,1
62,5
52,7
51,9
61,0
36,7
50,9

120,6
123,6
126,1
338,5
285,9
117,2
82,0
136,0
109,2
138,0
121,5
96,1
188,1
118,0
184,5
148,8
84,0
110,6

82,6
83,4
86,2
226,0
160,6
93,6
70,5
101,1
95,2
98,3
87,2
67,5
119,5
79,5
109,6
104,6
62,7
82,6
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Съединение
Хисаря

19,6
17,0

48,2
49,8

67,7
66,8

245,7
292,9

141,8
166,1

Източник: НСИ - ТСБ Пловдив

Фигура 2.1.
350
България
Пловдив
300

Асеновград
Брезово
Калояново

250

Кричим
Куклен
Лъки

200

Марица
Перущица
150

Пловдив
Първомай
Раковски

100

Родопи
Садово
Сопот

50

Стамболийски
Съединение
0
51
9
60
-6
4/
1

65
+/
014

4,
65
+/
15
-6
4

Карлово

01

65
+/
15
-6
4

01

4/
15
-

64

Хисар

Естественият прираст е един от основните показатели, оказващи влияние на
динамиката на населението и неговата структура по възраст. През 2003 г. в област Пловдив са
родени 6 237 деца, от които 3 228 са момчета и 3 009 момичета. Коефициентът на раждаемост
(живородени деца на 1000 д. от населението) е 8,75 ‰ – над средния за страната (8,6 ‰).
Различията по общини се изразяват в: по-ниската раждаемост в Лъки – 15 деца, Перущица –
20 деца. Смъртността на населението на област Пловдив (13,42 ‰) е със стойности под
средните за страната (14,3 ‰), но с по-високи от раждаемостта стойности. През 2003 г.
умрелите лица в областта са 9 566. Детската смъртност в област Пловдив се характеризира
със стойности над средните за страната. През 2003 г. коефициентът на детска смъртност за
област Пловдив е 15,23 ‰ (за страната - 12,3 ‰). Естественият прираст се формира от
равнищата на раждаемостта и смъртността. Единствената община на територията на област
Пловдив, която има положителен естествен принос е община Кричим. Във всички общини на
областта естественото възпроизводство се осъществява при отрицателен естествен прираст.
Според последните официални проучвания към 01.03.2001 год. на база
самоопределянето на населението област Пловдив се разграничават 12 основни етнически
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групи. При общо население на областта към посочената дата от 715 861 души, с
принадлежност към българската етническа група се определят – 621 338 , към турската – 52
499, към ромската – 30 196, към руската 1 151, към арменската – 3 140, към влашката – 214,
към македонската – 299, към гръцката – 766, към украинската – 197, към еврейската – 161,
към румънската – 9. Широкият спектър на етническа принадлежност е изключително добър
ресурс за историческо и културно богатство.
Друг важен показател за демографската характеристика на населението е механичният
прираст. През 2003 г. в областта са осъществени 12 442 заселвания и 10 856 изселвания.
Механичният прираст е положителен като цяло – 1 586 заселвания, но не така стоят нещата
във всички общини. Отрицателен е механичния прираст в община Карлово / -336 д. /, община
Стамболийски /-64 д./, община Сопот / -43 д./, община Лъки /-26д./ и община Хисаря / -24 д./.
В сравнение с предходни години интензитетът на механичното движение на населението на
областта след 2001 г. намалява.
Като заключение може да се направи извода, че на територията на област Пловдив се
наблюдава тенденция, характерна за цялата страна. Общо е мнението, че се намираме в
състояние на демографска криза и че преодоляването й трябва да се превърне в
първостепенен национален приоритет. В тази връзка Министерството на труда и социалната
политика ще разработи Национална програма за ограничаване на негативните последствия от
демографската криза и на демографски тенденции, свързани с отрицателното и неравномерно
естествено възпроизводство на населението.
Към съдържанието

4. Икономическо развитие
4.1. Обща характеристика на икономическото развитие на областта
Икономиката на Пловдивска област е добре представена на национално ниво по
редица показатели. Регионът осигурява 7,9% от националния брутен вътрешен продукт /БВП/
през 2003г., което е един от най-високите дялове за страната. Произведеният БВП в областта
през 2003 г. е над 39 % от произведения вътрешен продукт на Южен централен район за
планиране, което показва сравнително голямото влияние на областта за икономическото
развитие на района.
Таблица 4.1.1. Стойности на произведеният БВП през периода 2000-2003 г. в млн.
лева
2000

2001

2002

2003

Ръст
2003/2000

Р България

26753

100%

29709

100%

32335

100%

34410

100%

129%

ЮЦРП

5589

20.9%

6186

20.8%

6508

20.1%

6976

20.3%

125%

Област
Пловдив
Дял Област
Пловдив ЮЦРП

1993

7.4%

2241

7.5%

2358

7.3%

2731

7.9%

137%

35.6%

36.2%

36.2%

39.1%
Източник: НСИ - ТСБ Пловдив
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Брутният вътрешен продукт като най-агрегираният икономически показател показва
тенденция на икономически растеж за периода след 2000г. както като цяло, така и
разпределен на човек от населението.
Брутният вътрешен продукт на човек от населението за 2003 г. е 3 837 лв., при средно
за страната 4 398 лв. и 3 656 лв. за Южен Централен Район за планиране. Равнището на
икономическо развитие, измерено чрез този показател показва изоставане на Пловдивска
област от средното за страната.
Таблица 4.1.2. БВП на човек от населението в област Пловдив за периода 2000-2003 г.
в лева
2000

2001

2002

2003

Р. България 3274 100%

3754

100%

4109

100%

4398

100

ЮЦРП

2707 82.7%

3096

82.4%

3316

80.7%

3656

83.1%

Област
Пловдив

2735 83.5%

3132

83.4%

3304

80.4%

3837

87.2%

Източник: НСИ - ТСБ Пловдив

Делът на брутната добавена стойност за 2003 г. на Пловдивска област е 2259 млн. лв. и
се разпределя по икономически сектори както следва: аграрен: 11,4 %; индустрия: 31,3 % и
услуги: 57,2 %. И трите сектора се доближават максимално до средните за България нива –
11,6 %, 29,7% и 58,7%.
Показателят брутна добавена стойност особено добре показва значението на
Пловдивска област за икономиката на целия Южен централен район. През 2003 г. делът на
областната брутна добавена стойност – 2 259 млн. лева, представлява 36,2 % от добавената
стойност на целия район за планиране и 7,5% от добавената стойност на страната.
Таблица 4.1.3. Структура на брутната добавена стойност в Пловдивска област
към общото в страната и общото в южен централен район
милиони левове
Икономически сектори

2000

2001

2002

20031)

милиони левове
Р България
Аграрен
Индустрия
Услуги

23697 26356 28526 30227
3301 3533 3459 3498
6902 7562 8289 8972
13494 15261 16777 17757

Южен централен район
Аграрен
Индустрия
Услуги

4951
878
1582
2491

5487
867
1869
2752

5741
871
1 859
3 011

6239
959
2046
3234

Област Пловдив
Аграрен
Индустрия

1765
290
513

1988
289
630

2080
283
616

2259
258
708
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Услуги

1070

1181

1293

Относителен дял - %
Р България
100,0 100,0
Област Пловдив
7,5
7,5
Аграрен
1,2
1,1
Индустрия
2,2
2,4
Услуги
4,1
4,1

100,0
7,3
1,0
2,2
4,1

100,0
7,5
0,9
2,3
4,3

Южен централен район
Област Пловдив
Аграрен
Индустрия
Услуги

100,0
36,2
4,9
10,7
20,6

100,0
36,2
4,1
11,3
20,7

1)

962

100,0
35,7
5,9
10,4
19,4

100,0
36,2
5,3
11,5
19,5

Предварителни данни.
Източник: НСИ -ТСБ Пловдив

Нетните приходи от всички отрасли на икономиката в Пловдивска област за 2004
година достигнаха 7 806 000 000 лв., което е с 55% над равнището за 2000 година.
Рентабилността на икономиката чувствително е повишена и нивото на печалбата на 100 лева
приходи е изменено от 1,15 лв. за 2001 година на 3,83 лева за 2004 година, а общата маса на
печалбата е повишена над 5 пъти. Коефициентът на икономическа активност през 2003
година е 48,2%.
Таблица 4.1.4. Приходи, разходи и печалба на предприятията
Отрасли
Приходи-млн. лв.
Разходи-млн. лв.
Разходи на 100 лв.
приходи
Разходи за труд на
100лв приходи –лв.
Печалба-млн. лв.
Печалба на 100 лв.
Приходи-лв.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

5022,3
4964,4
98,85

5943,2
5858,7
98,58

6939,4
6727,1
96,94

7806
7507
96,17

6,36

5,53

5,84

6,02

57,9
1,15

84,5
1,42

212,3
3,06

299
3,83

Източник: НСИ - ТСБ Пловдив

4.2. Отраслова структура на областната икономика
Отличителна черта на Пловдивската областна икономика е разнообразието на
производства. Основните сектори характеризиращи структурата на икономиката в областта
са: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; металургия и
производство на метални изделия; производство на текстил и облекла; производство на
хартия и картони; производство на химически вещества, продукти и влакна; производство на
машини и оборудване; производство на изделия от пластмаси.
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Традиционно оформили се промишлени центрове са градовете Пловдив, Асеновград,
Карлово, Стамболийски, Първомай, Сопот и Раковски. Аграрният сектор е свързан с
развитието на интензивни производства: зеленчукопроизводство (включително и на ранни
зеленчуци); овощарство; лозарство; зърнени и технически култури.
Таблица 4.2.1. Структура на брутната промишлена продукция по отрасли - %
Отрасли
2004 г.
Добив /без добив на енергийни суровини/
0,7
Производство на храни, напитки и тютюневи изделия
25,4
Производство на текстил и облекла
10,4
Производство на обработваеми кожи и изделия от тях
1,4
Производство на дървен материал и изделия от него
1,2
Производство на хартия, картон и издателска дейност
8,7
Производство на химически вещества и продукти
4,6
Производство на изделия от каучук и пластмаси
7,0
Производство на продукти от неметални минерални суровини
5,2
Металургия и производство на метални изделия
13,1
Производство на машини и оборудване
8,7
Производство на електро-оптично и друго оборудване
2,2
Производство на превозни средства
1,0
Производство и разпространение на ел.енергия, газ и вода
8,7
Други промишлени отрасли
1,7
Източник: НСИ - ТСБ Пловдив

От анализа на данните се установява, че с най-голям дял в структурата на
промишлената продукция в Пловдивска област е хранително-вкусовата промишленост.
Този отрасъл е с широка производствена специализация – месопреработка,
млекопреработка, мелничарство, производство на захарни изделия, пиво, безалкохолни
напитки, цигари и други. Развитието на отрасъла е свързано с благоприятните възможности,
които предоставя града като пазар на продукция и наличието на подходящи суровинни
ресурси. Област Пловдив е традиционен производител на храни и напитки. Предпоставки за
доброто развитие на този отрасъл са благоприятните почвени и климатични условия, както и
наличието на образователни институции – Университет за хранителни технологии, Аграрен
университет, катедра “Химия” към Пловдивския университет. Областта е най-големият
производител на стерилизирани плодове и зеленчуци в страната. Продажбите в бранша
бележат постоянен прираст от 5-6% годишно. Компаниите са частна собственост, като в
пивоварната индустрия предприятията са модернизирани предимно с чуждестранни
инвестиции. Освен да задоволява нуждите на потребителите в областта, хранителновкусовата промишленост изнася значителна част от продукцията си – около 70 млн. USD
годишно. Наетият персонал в отрасъла е 6 610 души, разпределен в 309 фирми. В отрасъла
най-висок относителен дял има производството на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия, което формира 24,4% от нетните приходи на промишлеността в общината.
Водещи фирми са “Каменица” АД, “Кристал” АД, “Пловдивска консерва” АД, “Пловдив
ботълинг къмпани”, “Симид”, “Българска оризарна” АД, “Пловдив-БТ” и други.
Важно място в обема на произведената бруто продукция за областта с относителните
си дялове заемат подотраслите “Металургия и производство на метални изделия” - 13,1% и
“Производство на текстил и облекла” - 10,4%.
Основна предпоставка за развитието на този подотрасъл са седемте предприятия, от
които най-значима е фирмата “Комбинат за цветни метали”. Цветната металургия има принос
с 16,9% от общия размер на нетния приход. Броят на заетите надхвърля 1 900 души.
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Текстилната и трикотажна индустрия е специализирана в производство на памучни
прежди и платове, памучен трикотаж и други. В 36-те предприятия от отрасъла работят 1907
души, като по-значими са “Марицатекс” АД с 1021 зает персонал и “Булсафил”. През 2004 г.
делът на тази промишленост бележи намаление в общата структура на градското промишлено
производство – 10,4% заедно с шивашката промишленост. Подобна е и тенденцията в
националното производство – намаление от 10,6% на 8,3%.
Шивашката промишленост е с широк спектър, в който преобладаващо място заема
производството на горно облекло. През последните години този подотрасъл увеличи близо
два пъти дела си в промишлеността на областта и приблизително 3,5 пъти в националното
производство. В Пловдив има регистрирани 283 фирми /предимно МСП/ с такъв предмет на
дейност, в които са ангажирани 5685 души. От междинната група фирми /между средни и
големи/ по-значими са “Пулпудева” АД, “Адонис 95” ООД, “Булгарконф” АД и “Вердоса”
ООД. Повечето от фирмите работят като изпълнители на поръчки и са силно зависими от
цената на труда и производителността, която могат да постигнат. Те могат да останат на
пазара само доколкото им позволява постигнатата конкурентноспособност. Освен това
основният пазар на продукцията им /ЕС/ към момента стагнира и възложителите на поръчки
засилено търсят все по-ниска цена за единица продукт.
Целулозно-хартиената и полиграфическа промишленост обхваща производството на
хартиени и полиграфически изделия и осигурява 8,7% от брутната промишлена продукция.
Предприятията в отрасъла са 129 с 2574 работещи. Водещи фирми са “Пловдив-Юрий
Гагарин-БТ”АД, ЗХА “Родина” АД, “Полиграфия” АД, “Делта+”, ”Нова Тимкомпакт”,
“Жанет-45” и други.
Същият дял 8,7% има и производството на машини и оборудване, което се
осъществява на територията на Пловдивска област в 136 фирми от 1604 наети работещи.
С голяма социална и икономическа значимост е производството и разпределението на
електроенергия, газ и вода. В осемте предприятия от отрасъла са наети 1630 души. Поважните предприятия в отрасъла са: “Електроразпределение – Пловдив” ЕАД и
“Топлофикация” ЕАД с нейните поделения за производство и пренос на топлинна енергия.
В подотрасъл “Машиностроене, металообработване, електротехника и електроника”
през 2002–2003 г. работят малко над 8000 души. Характеризира се с ниска
конкурентноспособност и срив на пазарите, поради което е с изчерпан потенциал и се нуждае
от коренно обновяване на производството и продукцията.
В периода 2000-2004 г. се наблюдава общо нарастване със 17 % броя на
нефинансовите предприятия за област Пловдив - от 20 011 предприятия през 2000 г. на 24 126
през 2004 година. За същия период нетните приходи от дейността на стопанските единици са
се увеличили от 4 148 621 000 лв на 8 101 181 000 лв., а печалбата – от 155 811 000 лв. на
311 316 000 лв. Това може да се разглежда като трайна тенденция в областната икономика,
което е крачка към постигане на нейното устойчиво развитие. С най-голям дял от общия брой
предприятия (50,6 %) е отрасъл “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за
домакинството”, следван от “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” (9,5 %).
Анализирайки горепосочените данни се вижда, че през 2004 г. водещ отрасъл за икономиката
на област Пловдив с най-голям дял фирми, приходи от дейността, печалба и разходи за
придобиване на ДМА е “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за
домакинството”. Данните показват голямото значение на сектора на услугите за областната
икономика. Повече от половината стопански субекти от нефинансовия сектор на територията
на област Пловдив са в подотрасъл “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за
домакинството”. Това е сектора на дребните търговци, занаятчии и свободни професии, който
генерира най-голяма заетост в региона. Той отчита растеж по всички показатели при
относително задържане на постоянен брой опериращи фирми. В сектора работят 12207
предприятия, като в по-голямата си част те представляват микрофирми. През 2004 г. броят на
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заетите лица е 39 371, а на наетите – 28 069. Това е и сектора с най-голяма конкуренция и
потенциал за развитие.
С голямо значение за областната икономика е и “Производството на хранителни
продукти, напитки и тютюневи изделия”, който дава най-големия дял от произведената
продукция – 17,8%, приходите от дейността. Едни от най-динамично развиващите се отрасли
в областта в разглеждания период са “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” и
“Хотели и ресторанти”, “Металургия и производство на метални изделия, без машини” и
“Строителство”.
От съществено значение за развитието на икономиката на Пловдивска област е и
развитието на отрасъл “Транспорт, складиране и съобщения”. Стратегическото място на
региона го превръща във важен транспортен център. През 2004 година действащите фирми в
този отрасъл са 1161 броя. Пловдивска област разполага с най-гъстата мрежа в страната. От
1980 година в Пловдив има международно летище, обслужващо пътнически и товарни
полети. Годишно летище Пловдив обслужва над 50000 пътника и над 4500 тона товари.
Разпределението на ДМА в нефинансовите предприятия бележи постоянен ръст, което
е предпоставка за устойчивото развитие на предприятията в областта - разширяване на
дейността им и подобряване на технологичния процес. Почти двойно е нарастването на
инвестициите за периода 2000-2004г., съответно от 1 3020947 000 лв. на 2 775 935 000 лв. –
47%. Основна роля за непрекъснатото увеличаване на разходите за придобиване на ДМА
имат частните инвеститори. През 2004 г. най-голям е делът на ДМА в подотрасъл “Търговия,
ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” – 13,39%, следвани от
“Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” – 13,37%,
“Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода” – 8,86% и “Металургия и
производство на метални изделия, без машини” – 7,8%. В технологичната структура на
инвестициите преобладават разходите за машини и съоръжения – 50%, следвани от разходите
за сгради, строителни материали и конструкции – 39%.
Към съдържанието
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Таблица 4.2.2. Основни показатели за стопанските единици (нефинансов сектор) по отрасли в пловдивска област през 2004 година

Отрасъл

Брой
единици

Нетни
Разходи
Бруто
Приходи
приходи
за
продукци
от
от
дейността
я
дейността
продажби
Брой

Област Пловдив
Селско, ловно и горско стопанство
Рибно стопанство
Добив на енергийни суровини
Добив, без добива на енергийни суровини
Производство на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия
Производство на текстил и облекло
Производство на обработени кожи без косъм и
изделия от тях
Производство на дървен материал и изделия от
него, без мебели
Производство на хартия и картон; издателска
дейност
Производство на химични вещества, продукти и
влакна
Производство на изделия от каучук и пластмаси
Производство на продукти от други неметални
минерални суровини
Металургия и производство на метални изделия,
без машини
Производство на машини и оборудване, без
електро-, оптично
Производство на електро-, оптично и друго
оборудване
Производство на превозни средства

Печалба

хил. лв

Загуба

Заети
лица

Наети
лица

Брой

Средства
за
заплати и
др.
възнагра
ж-дения
хил. лв

ДМА

24126

4519412

8299576

8101181

8100107

311316

166635

171782

147046

443112

2775935

569
3
--------9

129493
3866
--------16646

162988
----------------15999

153412
----------------15901

162935
1405
--------13531

19877
----------------2039

21410
----------------49

4681
23
-----------------

4040
23
-----------------

9940
34
--------3367

81402
2652
--------4234

678
684

805652
327952

817826
339664

799545
336254

807041
323538

23531
21929

16834
9348

15047
17026

14219
16293

44692
36781

371370
141168

91

40193

42391

41968

41221

1384

464

3833

3736

8450

12476

141

33143

36594

36097

35700

1329

778

1596

1471

2753

9390

207

221054

244890

239514

236269

10231

2824

4536

4260

16556

146794

94
237

111413
195411

119342
198961

114362
197045

114800
195155

5629
4967

8728
1845

2700
4419

2591
4208

9191
11954

65036
86243

80

149912

154452

153737

135840

---------

108

1612

1507

9255

---------

427

366374

417960

374517

406431

10238

1413

6734

6277

26796

216967

184

269384

282361

278451

289522

12967

22231

10292

9963

36076

195378

147
24

59721
35367

68858
43122

64642
42452

64499
41041

5480
1828

1686
261

2835
986

2652
937

8131
2717

32039
7884
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Преработваща промишленост, н.д.
Производство и разпределение на електроенергия,
газ и вода
Строителство
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и
стоки за домакинството
Хотели и ресторанти
Транспорт, складиране и съобщения
Операции с недвижими имоти и бизнес-услуги
Образование
Здравеопазване и социални дейности
Други дейности, обслужващи обществото и
личността

195

53775

62819

62721

60376

2407

357

2075

1880

4610

16103

14
877

196946
352941

402833
375267

400723
371710

391172
358191

8936
17776

852
4001

1981
10248

1871
9154

25505
26092

246065
103112

12207
1948
1161
2298
144
1006

576258
89630
193820
141638
3396
79214

3789747
135766
214929
160987
3528
137074

3768631
130335
208293
157345
3469
79511

3722120
136788
209842
142665
3239
142387

97492
7997
8342
18898
370
4048

44320
9414
5237
2944
107
9746

39371
8408
7258
11536
475
9627

28069
6579
5989
8911
272
8357

61116
12328
14658
22510
598
41941

371962
169087
104139
113648
765
73166

700

59595

61974

61411

57610

4279

1613

3700

3019

6446

13489

Забележка: Символът (----------) означава, че съответните данни са конфиденциални.
Източник: НСИ -ТСБ Пловдив

Към съдържанието
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Областта се нарежда на четвърто място в страната по показателя “вложени
чуждестранни преки инвестиции”, с общ размер на инвестициите с натрупване през 2003 г.
296 869,6 хил.щ.д. Обемът на преките чуждестранни инвестиции през 2004 г. бележи
увеличение спрямо 2000 г. близо 9 пъти. С най-голям принос за чуждестранните инвестиции
през 2004 г. е Германия с 15.2 %. След нея се нареждат Италия с 11,9 % и Великобритания с
11,8 % от инвестициите. Преработващата промишленост, макар че се отчита спад от 80 %
през 2002 г. на 60 % през 2003 г.
Години
2000
2001
2002
2003
2004

Таблица 4.2.3. Чуждестранни преки инвестиции
Милиони щ.долари
Индекси при база
2000г.=100
42.2
100.0
48.5
114.9
107.0
253.6
296.9
703.6
371.1
879.4
Източник: НСИ -ТСБ Пловдив

Таблица 4.2.4. Дял на основни инвеститори по страни
Страни
Общо
Германия
Великобритания
Италия
Русия
Кипър
САЩ

2000г.
100%
37%
3,9%
18,5%
12,5%
3,3%

2004г.
100%
15,2%
11,8%
11,9%
10,5%
5,6%
4,0%
Източник: НС -ТСБ Пловдив

Към съдържанието

4.3. Малки и средни предприятия
Основната част от предприятията в област Пловдив – 99,06 %, попадат в категорията
Малки и средни предприятия (МСП) с персонал до 100 човека. Най-висок е делът на микро
предприятията с персонал до 10 заети – 90,8 % от всички МСП, следвани от малките
предприятия с персонал от 11 до 50 заети – 7,2 % и накрая с 1,06 % са средните предприятия с
персонал от 51 до 100 заети. Техните съвкупни дълготрайни материални активи (ДМА) са
39,3 % от ДМА на всички опериращи в областта стопански субекти. Нарастването при ДМА
на МСП е по-голямо от нарастването на ДМА общо за предприятията, като най-динамично е
нарастването при предприятията с персонал 10-100 човека, които вземат все по-голям дял от
ДМА на всички стопански субекти.
МСП с персонал до 100 човека генерират преобладаващия дял от приходите (61,8 % 2004 г.) и разходите (61,8% - 2004 г.) на всички стопански субекти, а от там имат и все порешаваща роля за икономическото развитие на Област Пловдив. Основната част от приходите
на МСП са в отраслов подсектор “Търговия, ремонт и техническо обслужване”.
Наблюдава се тенденция към запазването на дела на МСП по отношение на показателя
Област Пловдив – Стратегия за развитие 2005 – 2015
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“нетни приходи от продажби” през периода 2000 – 2004 г. , който е 64,3% през 2000 г. и
62,7% през 2004 година.
Налице е трайна тенденция през периода 2000 – 2004 година към увеличаване дела на
заетите в МСП от 53,3% през 2000 година на 61,3% през 2004 година, на наетите в МСП – от
45,6% през 2000 година на 55,8% през 2004 година и на средствата за заплати и други
възнаграждения от 32,2% през 2000г. на 40,7% през 2004 г.
В заключение като основен извод относно ролята на МСП в икономиката на област
Пловдив може да се определи основното им значение, което се обосновава от факта, че
генерират повече от половината приходи в областта и бележат по-силни темпове на развитие
по всички показатели.
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Таблица 4.3.1. Основни показатели за стопанските единици според броя на заетите (нефинансов сектор) в Пловдивска област

Отрасъл

Брой
единици

Бруто
продукция

Нетни
Приходи от
приходи от
дейността
продажби

Брой

Разходи за
дейността

Печалба

Загуба

хил. лв

Заети
лица

Наети
лица
Брой

Средства за
заплати и др.
възнаграждения

ДМА

хил. лв

2000 година
Всички единици
Микро до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
Средни от 51 до 100 заети
Междинна група от 101 до 250
Големи с над 250 заети

20011
18516
1115
177
147
56

2247314
427022
407740
175371
377245
859936

4363086
1356440
1059558
336284
545384
1065420

4148621
1331735
1020194
316198
491625
988869

4237101
1264599
1043585
328030
535282
1065605

155811
72946
21074
5548
12988
43255

247316
45612
51720
7159
28895
113930

135496
36616
23252
12352
22686
40590

114565
18544
21816
11906
22097
40202

291246
23905
45739
24268
53353
143981

1302947
148619
282421
93538
228239
550130

4714442
1387179
1232868
472464
499302
1122629

189459
73530
25266
9295
15620
65748

171149
44820
15364
17359
11586
82020

141901
40595
24834
13961
20923
41588

119252
20876
23189
13487
20443
41257

318656
28671
55160
31801
51064
151960

1594076
170454
289098
173393
260734
700397

5825913
1715758
1411922
500455
586611
1611167

222383
87034
36620
12580
13463
72686

174405
30248
33413
9936
41104
59704

146041
42337
28466
14422
19692
41124

124435
23610
26963
14124
19198
40540

328130
33327
51095
36071
46867
160770

1936557
248317
329488
193485
209643
955624

2001 година
Всички единици
Микро до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
Средни от 51 до 100 заети
Междинна група от 101 до 250
Големи с над 250 заети

21165
19638
1144
196
135
52

2650773
507168
505134
274960
421252
942259

4884564
1462487
1259345
489715
520418
1152599

4597158
1421599
1225263
452371
463860
1034065
2002 година

Всички единици
Микро до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
Средни от 51 до 100 заети
Междинна група от 101 до 250
Големи с над 250 заети

20765
19026
1351
203
128
57

2974948
563452
540315
272252
376973
1221956

5912085
1784904
1424088
506836
562589
1633668

5688301
1765450
1396760
490406
527530
1508155
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2003 година
Всички единици
Микро до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
Средни от 51 до 100 заети
Междинна група от 101 до 250
Големи с над 250 заети

24102
22043
1601
247
148
63

3614130
603909
650493
401820
649317
1308591

6901488
2002635
1655412
658415
1042530
1542496

6652097
1960926
1633448
638292
1024646
1394785

6696634
1914591
1641301
639720
1033778
1467244

262636
120514
42157
26112
18695
55158

-146967
-40810
-37202
-12996
-16315
-39644

167642
50623
34205
17320
22999
42495

142213
28769
32397
16833
22443
41771

404307
48600
67283
45940
78140
164344

2540344
360743
356972
276481
452128
1094020

8100107
2226448
1894868
883912
1371138
1723741

311316
111727
63985
28417
45107
62080

166635
78845
19956
13413
13602
40819

171782
50427
36809
18213
24548
41785

147046
29502
34897
17721
23807
41119

443112
55956
78855
45328
88094
174879

2775935
380176
435160
275326
535581
1149692

2004 година
Всички единици
Микро до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
Средни от 51 до 100 заети
Междинна група от 101 до 250
Големи с над 250 заети

24126
21914
1728
258
161
65

4519412
739167
805023
465639
870861
1638722

8299576
2275458
1951149
906405
1413685
1752879

8101181
2258252
1929530
894671
1390800
1627928

Източник: НСИ -ТСБ Пловдив

Към съдържанието
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4.4. Иновации и модернизация на икономиката
През 2000 г. Съветът на Европа прие в Лисабон стратегия за развитие на
Европейския съюз, която да го превърне до 2010 г. в най-динамично развиващата се и
конкурентоспособна икономика в света, основана на знанието, способна да постигне
устойчив икономически растеж с повече работни места, по-голямо социално единство и
грижа за околната среда. Стратегията предвижда действията по нейното изпълнение да
бъдат насочени в пет области на европейската политика, първата от които е т.нар. общество
на знанието - увеличаване атрактивността на Европа пред изследователи и учени,
осъществяващи научноизследователска и развойна дейност в приоритетни зони, и
насърчаване използването на информационните и комуникационни технологии.
Официалната статистическа информация за годините на прехода към пазарна
икономика показва, че структурата на индустриалното производство е претърпяла
значителни промени. Една от главните насоки е отсъствието на инвестиционна активност,
което не позволява реализирането на технологично обновление, респ. на нова съобразена с
външните пазари, продуктова стратегия.
Таблица 4.4.1. Предприятия с и без иновационна дейност 2002 – 2004 г.
Предприятия, извършвали иновационна дейност през периода 2002 1.26 %
2004 г.
Предприятия без иновационна дейност през периода 2002 – 2004 г.
98.74 %
Източник: НСИ -ТСБ Пловдив

От извършвалите иновационна дейност съвсем малък е делът на предприятията,
внедрявали нови или значително усъвършенcтвaни производствени процеси, за сметка на
тези, реализирали на пазара нови или усъвършенствани продукти (стоки и услуги). При
продуктовите иновации няма ясно изразена връзка между техния брой и големината на
предприятието, но при технологичните иновации може да се твърди, че те са приоритет
предимно на големите предприятия. Като най-вероятна причина би могло да се изведе
необходимостта от сериозни капитали, за да бъде създадена и още повече внедрена една
нова технология, което в повечето случаи е по силите предимно на големите предприятия.
Таблица 4.4.2. Видове иновационни дейности и разходи 2002 - 2004 г.
Отговори единици - 159 броя
(броя)
Видове иновационна дейност
Да
Не
НИРД, извършена в предприятието
- Постоянно (непрекъснато)
- През част от периода 2002 - 2004 година
НИРД, предоставена от друго предприятие
Придобиване на машини и оборудване
Придобиване на други външни знания (лицензи, ноу-хау и др.)
Обучение, свързано с иновациите
Маркетингови дейности по представяне на иновациите
Технически и подготвителни дейности за осъществяване на
иновациите

2
2
0
13
133
41
49
36

157
157
159
146
26
118
110
123

39

120

Източник: НСИ -ТСБ Пловдив

Проучванията показват, че звена, занимаващи се с изследвания и разработки, имат
само малко на брой големи предприятия, като определено съществува връзка между
сериозната работа в изследователските отдели и финансовите резултати на дружествата Област Пловдив – Стратегия за развитие 2005 – 2015
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почти всички отчитат печалби през последните години.
25.79 % от фирмите са се насочили към придобиване на интелектуална собственост
– закупуване на готови продукти на научноизследователската и развойна дейност (НИРД),
патенти, лицензи, ноу-хау, техническа документация, търговски марки, авторски права,
образци, модели и др.
Таблица 4.4.3. Фактори, затрудняващи иновационната дейност 2002 - 2004 г.
Отговори единици - 2031 броя
(броя)
Степен на значимост
Няма
Фактори
висока средна ниска значимост
Фактори, свързани с разходите
Липса на средства в предприятието
Липса на източници на финансиране извън
предприятието
Много високи разходи за иновации
Фактори, свързани със знанието
Липса на квалифициран персонал
Липса на информация за технологиите
Липса на информация за пазарите
Проблеми при намирането на партньори за
иновационна дейност
Фактори, свързани с пазара
Наличие на предприятия, доминиращи на пазара
Несигурност в търсенето на нови стоки и услуги на
пазара
Други причини да не се осъществява иновационна
дейност
Няма необходимост поради предишни иновации
Няма необходимост поради липса на търсене на
иновации

648

663

415

305

507
449

582
502

416
410

526
670

211
163
203

522
449
453

444
460
473

854
959
902

319

442

396

874

295

424

351

961

285

464

330

952

189

328

341

1173

376

359

1086

210

Източник: НСИ -ТСБ Пловдив

Съществува потенциал за стимулиране ускореното развитие на МСП от частния
сектор, включително и чрез създаване на условия за нарастване на кредитната и
инвестиционна активност. Стимулиране на иновационната активност чрез изграждането на
бизнес-инкубатори за МСП, включващ критериите и принципите на функциониране на
иновационно-технологичните паркове, т.е. институционално осигуряване провеждането на
иновационна политика, позволяваща въвеждането на нови високоефективни производства
и резултатен инвестиционен процес.
Налице е значителен научно-изследователски потенциал за развитие на НИРД като
основа за иновации в областта на селскостопанския сектор, хранително-вкусовата
промишленост, агрохимическата промишленост, електрониката, електротехническата
промишленост и високите технологии, туризмът, шивашката и текстилната промишленост,
парфюмерийно-козметичната промишленост, обувната промишленост.

4.5. Пазарна и бизнес инфраструктура
4.5.1. Банковото обслужване в Пловдивска област
Рамковите параметри за развитие на банкерството са:
• Относително “здравословна” среда (стопанска и правна) за развитие на реалния
сектор, услугите и банковото дело и за предлагане на атрактивни банкови
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услуги;
• Трайна тенденция към понижаване на лихвените проценти на фона на стабилни
инфлационни очаквания;
• Въвеждане принципите и добрите практики на съвременното корпоративно
управление в банковия сектор;
• Доминиращо присъствие на големите банки с чужд мениджмънт във всички
бизнессегменти на банкирането – конкурентен натиск и заплахи пред т.нар.
малки и средни (местни) банки;
• Утвърждаване на всеобщо финансово предлагане чрез интегриране/коопериране
между финансовите институции;
• Експанзия в дребното (потребителското) кредитиране;
• Формиране на нови клиентски сегменти предимно в сферата на частното и
инвестиционното банкиране и възможности за повишаване на качеството на
процеса по управлението на капитала и инвестициите;
• Силна концентрация на обслужващи банкови подразделения в областния център
и ограничен достъп на населението до банкови услуги в повечето общини.
В град Пловдив имат обслужващи центрове голям брой банки:
- Банка ДСК АД;
- Банка “Хеброс” АД;
- Булбанк АД;
- Българо-американска кредитна банка АД;
- Българска пощенска банка АД;
- Корпоративна търговска банка;
- Обединена българска банка;
- Райфайзенбанк ЕАД;
- Прокредит банк;
- Юнионбанк;
- Централна кооперативна банка;
- Общинска банка АД.
Възможни мерки, които могат да се предприемат с оглед подобряване на банковото
обслужване, са следните:
• Превръщане на регионалните клонове на големите банки в центрове за
многоканално предлагане;
• Проектиране на варианти за многоканално предлагане с особен акцент върху online и интернет банкирането, които да се адресират към младите генерации
клиентела;
• Проучване на възможности за въвеждане на дигитална информация относно
пазарите, конкурентите и клиентите, с което ще се постигне ново структуриране
на бизнес-процесите и по-точна ориентация към клиентите;
• Оптимизиране на кредитните процеси в посока към увеличаване времето на
консултинга с индивидуалните и корпоративните клиенти и редуциране на
административната част на този процес;
• Стимулиране на клиентелата към самообслужване чрез ползване на съвременни
АТМ;
• Популяризиране прагматичната полза за клиентите от нови продукти
(дългосрочни депозити, сметки на паричния пазар, кредитни карти,
инвестиционни и treasury продукти, финансово планиране, ипотекарно
кредитиране, кеш-мениджмънт и др.).
Необходимо е да се проучват възможностите за реализация на съвместни
инициативи за финансиране на приоритетни и перспективни проекти в
структуроопределящи за областта производства и дейности (туризъм, селско стопанство,
транспорт, комуникации).
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4.5.2. Търговски изложения
В град Пловдив се намира най-големият панаир в Югоизточна Европа Международен панаир - Пловдив.
Началото на панаирното дело в България е поставено през 1892 година, когато в
Пловдив се провежда Първото българско земеделско-промишлено изложение.
Международен панаир - Пловдив е наследник на Първото изложение и на неговата
мисия - да спомага за просперитета на българския народ, като стимулира развитието на
националната промишленост.
В изложбената програма на Международен панаир - Пловдив са включени
многобраншови панаири и специализирани изложения, обхващащи ключовите отрасли на
българската икономика. Тук се провеждат най-значимите търговски форуми в страната, на
които българските производители излизат на международния пазар. Панаирите и
специализираните изложения очертават параметрите на развитие на българската икономика
и интереса на чуждестранния бизнес към страната и региона.
Панаирното градче е най-голямо в Югоизточна Европа - разположено е на 360 000
кв. метра и има 24 многофункционални изложбени палати, съоръжени с всичко,
необходимо за експониране на всякакъв вид стоки. Изложбената площ е 95 000 кв. метра,
от които 60 000 кв. метра покрита. Панаирът разполага със съвременен Международен
конгресен център с общо 8 модерно оборудвани зали от 20 до 550 места. На разположение
са и други 11 зали в отделни панаирни палати, с които общият брой места нараства до 2
200.
За клиентите на Международен панаир - Пловдив са създадени добри условия за
делова работа, каквито предлагат и най-добрите европейски панаири.
Международен панаир - Пловдив е първата панаирна организация в България, която
е член на Международната асоциация на изложбената индустрия UFI /от 1936 година/.
Седем от проявите са покрили високите критерии на UFI и са приети за негови членове Международен технически панаир, Международен панаир на потребителски стоки и
технологии, специализираните изложби - Агра, Винария, Медикус, Денто, Галения.

4.6. Развитие на информационните и комуникационни технологии
Нивото на използване на информационните технологии е добро, по-специално на
Интернет – броят на фирмите непрекъснато се увеличава, но достъпът до мрежата се
използва главно за наблюдение на пазара и събиране на информация. Частични проучвания
показват, че Интернет се използва най-вече за маркетингов мониторинг, проучване и
сравняване с конкурентни фирми, набавяне на информация за новости в бранша.
Минимален е броят на фирмите, които предоставят или използват е-търговия.
Много предприятия имат собствени интернет страници, но малко от фирмените webстраници са интерактивни, повечето предлагат реклама на продуктите, каталози и ценови
листи без обратна връзка. През 2003 г. вече има фирми, които заявяват, че са получили или
изпратили поръчки за стоки/услуги по Интернет (изключват се поръчки по е-поща) и това е
дейност, която тепърва трябва да се развива.

4.7. Териториална структура на областната икономика
Община Пловдив играе водеща роля в областната икономика. В нея се намират
15851 предприятия (65%), 72 % от дълготрайните материални активи и се реализират 77 %
от приходите от дейността, формирайки 71 % от печалбата за областта. Ръстът на
инвестициите в община Пловдив изпреварва значително същия при останалите общини.
Увеличава се делът й в стойността на дълготрайните материални активи, приходите от
дейността, разходите за дейността, а също и в наетите по трудово и служебно
правоотношение лица на територията на областта. Вследствие на това се наблюдава
задълбочаване на териториалния дисбаланс и изостряне на проблема “център-периферия” в
областта. Това е един от сериозните и дълготрайни проблеми за решаване пред областната
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икономика.
Община Асеновград също има принос в икономиката на областта. В общината се
намират 7 % от дълготрайните материални активи и се реализират 4 % от приходите от
дейността за областта. Това е следствие на намиращите се на нейна територия голям брой
предприятия (2379). Заетите лица в общината съставляват 7% от общия брой за областта.
Останалите общини като цяло имат по-слаб принос за икономиката при
нефинансовите предприятия в област Пловдив – под 5 % от приходите от дейността и
печалбата на предприятията. Отчита се намаляване броя на реално функциониращите
предприятия в тези общини, а това още повече затруднява тяхната адаптация в условията
на пазарна икономика.
Разпределението на дълготрайните материални активи е неравномерно. Данните
показват, че в община Пловдив са съсредоточени най-голяма част (72 %) от ДМА за
областта, 7% в община Асеновград и 4% в община “Марица”, при което останалите
общини разпределят помежду си 17 %. Това разпределение на ДМА оказва безспорно
влияние върху общата конкурентноспособност на предприятията в областта. Основен дял в
разходите за придобиване на дълготрайни материални активи отново има община Пловдив.
Въпреки че при някои от останалите общини се забелязва растеж през последните години,
данните недвусмислено показват намаляването на дела им за сметка на увеличаването на
дела на община Пловдив, който през 2004 г. е 65 %.
Таблица 4.7.1. Основни показатели за стопанските единици (нефинансов сектор) по общини
в Пловдивска област през 2004 година

Общини

Приходи
Нетни
Разходи
Брой
Бруто
от
приходи от
за
единиц
продукция
дейността продажби дейността
и
Брой

Печалба

Загуба

Заети
лица

хил. лв

Наети
лица

Брой

Средства за
заплати и
др.
възнаграждения

ДМА

хил. лв

Област
Пловдив

24126

4519412

8299576

8101181

8100107

311316

166635 171782

147046

443112

2775935

Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Куклен
Лъки
Марица
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
Родопи
Садово
Сопот
Стамболийски
Съединение
Хисаря

2379
119
235
1252
137
145
82
604
76
15851
631
494
719
262
288
392
197
263

229834
38595
26086
131935
10973
8448
20128
259832
6616
3190945
79392
102384
42041
72595
76840
112188
83294
27286

374907
45909
40613
212465
15155
13575
21798
332645
13037
6398254
105674
178973
67244
105847
97161
139476
86846
49997

368091
45222
39057
208036
15151
13510
21167
329704
12040
6238515
100584
176347
66686
105446
94485
133350
85369
48421

367979
45259
38040
210694
14549
12699
21142
321677
12667
6246232
103955
162321
63512
102271
111804
130487
84380
50439

12700
952
3530
8150
620
849
995
14262
568
223425
6928
14995
4270
3775
1646
9202
2652
1797

7401 13071
467
920
954
1548
7693
8397
885
763
106
688
521
1199
5265
4819
--------465
112761 113509
5909
3956
735
4218
1095
3016
741
1446
--------6737
1187
3016
412
1974
2489
2040

10499
768
1320
7106
645
543
1109
4215
399
97635
3232
3738
2141
1193
6456
2547
1692
1808

30180
2336
3255
18123
1430
1136
4703
14579
1138
306490
8570
7985
4229
2913
20697
8309
3101
3938

122195
12028
12935
77441
3273
4431
9914
121119
7447
2006235
87937
49591
20420
19702
91834
66887
37241
25305

Забележка: Символът (----------) означава, че съответните данни са конфиденциални.

Източник: НСИ -ТСБ Пловдив
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Тези данни се потвърждават и от приходите от дейността на предприятията по
общини. Основен принос отново има община Пловдив, която формира 77 % от обобщения
финансов резултат. Всички останали общини обаче са с размер на приходите от дейността
по-малък от 5%, от което можем да направим извода, че и по този показател
разпределението е неравномерно.

4.8. Селско стопанство и хидромелиорации
Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България и обхваща
част от западната Горнотракийска низина, Карловското поле, южните склонове на Стара
планина и част от северните склонове на Родопите. Това географско разположение и
разнообразие от почвени типове благоприятства развитието на земеделието, което заедно с
горското стопанство формира основната суровинна база на областната икономика.
Аграрното стопанство на Пловдивска област е типичен отрасъл в региона с
растениевъдно-животновъдна специализация.

4.8.1. Земеделие
Област Пловдив е разположена върху обща площ от 5 886 984 дка, включва 18
общини с 221 землища. Общо земеделската територия е в размер на 3 449 048 дка, от която
обработваеми са 1 801 313 дка.
В областта растениевъдството е специализирано в производство на зеленчуци,
зърнени храни, овощарство, лозарство, етерично-маслени култури, производство на
оризова арпа и други. Над 50% от производството на оризова арпа, 56% от производството
на ябълки, както и 31% от зеленчукопроизводството за страната е съсредоточено на
територията на Пловдивска област. Силно развити са и зърнопроизводството, лозарството,
овощарство, както и етерично-маслени култури.
Зърнено-житни култури
В област Пловдив основен дял заемат зърнените култури – пшеница, ечемик, ръж,
царевица за зърно и ориз. От тях най-голям дял от обработваемите земи са засети с
пшеница, за реколта 2004 г. - 528 хил. дка, като перспективата е към значително
увеличаване на тези площи. Производството и средния добив също нараства от 263 кг/дка
за 2003 г. на 339 кг/дка за 2004 г.
Площите на ечемика, за разлика от тези на пшеницата намаляват. През 2000 г.
засети с ечемик са 120 хил. дка, а през 2004 г. - около 103 хил. дка. За сметка на това пък
средния добив се увеличава съответно от 246 кг/дка за 2000 г. на 294 кг/дка за 2004 г.
Ръжта е култура, която се отглежда в планинските части на областта - в районите на
Брезово, Карлово и Хисаря. Тя не е стратегическа култура за областта и при нея се
наблюдава спад в засети площи и производство.
Площите засети с царевица за зърно запазват размера си, като средния добив леко се
повишава - 544 кг/дка за 2003 г. и 567 кг/дка за 2004 г.
Засетите с ориз площи също се повишават, като за 2004 г. те са вече 32 200 дка, за
разлика от 2003 г., когато са 27 613 дка. Средния добив от декар за областта през 2004 г. е
488 кг.
Технически култури
В структурата на техническите култури отглеждани в областта през последните
години настъпва чувствителна промяна. От култура със символични площи – предимно
като артикул за износ на семена от шарен слънчоглед, през периода 2002 - 2004 г. –
слънчогледа заема водещо място в групата на техническите култури. От 71 хил. дка през
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2002 г., площите с маслодаен слънчоглед нарастват на 118 хил. дка през 2003 г. и 123 хил.
дка през 2004 г. При шарения слънчоглед за 2000 г. площите са около 4 хил. дка, през 2003
г. - 38 хил. дка, за да достигнат стойност от около 41 хил. дка през 2004 г.
Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване на засадените площи с тютюн,
който е традиционно отглеждана култура за област Пловдив. За това увеличение спомагат
благоприятните природо-климатични условия, които позволяват да се увеличат квотите за
тютюн. Други предимства са, че има добре изградена материално-техническа база, която
може да се обнови с по-малко средства и наличието на трудови ресурси с опит в това
производство.
Фиг. 4.8.1.1. Разсадени площи в декари при тютюна по типове за периода 2000 г.
– 2005 г. са следните:
2004 г.

2003 г.
вирджиния
ориенталс ки

2002 г.

бърлей
0%

20%

40%

 вирджиния
 ориенталски
 бърлей

60%

2002 г.
24 428
2 928
3 636

80%

2003 г.
21 445
5 524
3 983

100%

2004 г.
28 893
6 145
4 858
Източник: ДФ “Земеделие и гори”

В област Пловдив се отглеждат всички сортове тютюн, характерни за района –
“Вирджиния”, “Бърлей” и “Ориенталски”. Най-много засадени площи с тютюн има в
общините Асеновград, Раковски, Калояново и Съединение.
Зеленчукопроизводство
Основните отглеждани зеленчукови култури за Пловдивска област са домати и
пипер. С най-голямо значение за областта са доматите, като производството им е основно в
частния сектор. Най-подходящи райони за отглеждането на тази култура има в равнинната
част на областта в общините Първомай, Родопи, Марица и Съединение. Средния добив за
последните пет години (от 2000 до 2004 г.) се движи между 2300 - 2800 кг/дка.
Пиперът е вторият по значение основен продукт в производството на зеленчуковите
консерви. При него се намаляват разсадените площи от 21 хил. дка през 2000 г. на 12 хил.
дка през 2004 г. Най-добри почвено-климатични условия за отглеждане на пипер има в
общините Първомай, Асеновград, Марица и Калояново, където е съсредоточено цялото
производство на Пловдивска област.
Пловдивска област се нарежда на едно от челните места по производство на ранни
картофи. Анализирайки данните за засети площи картофи за 5 годишен период се
наблюдава една сравнително постоянна тенденция на намаление на площите. През периода
от 2000 г.- 2002 г. – площите са в диапазон от 26 хил. дка. - 30 хил. дка. със среден добив в
зависимост от климатичните условия от 1 100 - 1 500 кг/дка. За периода 2003 г. - 2004 г.
площите са намалели от около 20 хил. дка на около 17 хил. дка, но се е увеличил средния
добив за същия период от 1200 кг/дка на 1600 кг/дка.
Овощарство
През последните три години се забелязва тенденция на презасаждане и
възобновяване на площите с трайни насаждения в област Пловдив. От тях най-голям дял
заема ябълката. Площите върху които се отглеждат ябълки към настоящия момент са около
Област Пловдив – Стратегия за развитие 2005 – 2015

32

12 хил. дка., като средния добив за последните две години е около 1200 - 1300 кг/дка. При
сливите средния добив от тази култура за 2004 г. - 651 кг/дка върху площ около 18 хил. дка.
Забелязва се тенденция към възобновяване и реконструкция и на масиви заети с
лозови насаждения. Заетите с лозя площи през 2004 г. са следните: винени лозя – 68 хил.
дка и десертни - 11 хил. дка.
Етерично-маслени култури
България е известна в света като производителка на висококачествени етерични
масла, първо място от които заема българското розово масло. Географското положение и
уникалните климатичните особености на Розовата долина са благоприятни за отглеждането
на маслодайната роза.
През последните пет години се забелязва тенденция на увеличаване на площите с
лавандула и маслодайна роза. Заетите площи за 2001 г. с маслодайна роза са 6 148 дка,
които достигат 9 093 дка през 2004 г. (за периода има нарастване на площите с около 32 %)
При лавандулата – площи за 2001 г. 4 941 дка, а за 2004 г. – 8 921 дка (нарастване на
площите с около 44 %).
Най-високи стойности за средния добив са достигнати и при двете култури
(маслодайна роза и лавандула) през реколтата 2004 г., съответно 392 кг/дка маслодайна
роза и 235 кг/дка лавандула.
Като цяло етеричномаслените култури се явяват перспективни и високодоходни
производства. При тях тенденцията е за разширяване на площите. Благоприятни условия за
отглеждане на маслодайна роза и лавандула има в общините Карлово, Калояново и
Брезово.

4.8.2. Животновъдство
Пловдивска област притежава благоприятни природно-климатични условия за
производство на зърнено-фуражни култури, което я прави добра база за развитие на
животновъдството.
През последните няколко години животновъдството в областта бележи напредък. В
говедовъдството като цяло е намален броя на главите добитък, но е увеличен броя на
високопродуктивните животни, в резултат на което производството на краве мляко през
2004 г. е нараснало с 8 % в сравнение с производството през 2001 г. Същата тенденция се
отбелязва и при овчето и козето мляко – нарастването е с 38 % при овчето и 24 % при
козето мляко за изтеклата 2004 г. в сравнение с 2001 г. Увеличава се и броят на
отглежданите в Пловдивска област биволи, като количеството на добитото биволско мляко
през 2004 е с 20 % повече от добитото през 2001 год. Производството на свинско месо през
2004 г. е нараснало повече от два пъти в сравнение с 2001 година. Увеличение с три пъти
бележи и производството на птиче месо, а производството на яйца е завишено с 34 %. С
над 5000 броя са увеличени пчелните семейства на територията на областта.
Животновъдството в Пловдивска област през последните няколко години се
подобрява не само в количествено, но и в качествено отношение. Увеличава се броя на
големите животновъдни обекти, в които условията на производство се доближават до
изискванията на европейските стандарти.
През последните години започна развитието и на нетрадиционно за областта
животновъдство, като зайцевъдството, отглеждането на щрауси, пъдпъдъци и др.
Таблица 4.8.2.1. Брой животни
Години
2004
2003
2002
2001
2000

Говеда
42370
42037
43172
47800
49936

Крави
32171
31318
31413
34538
34300

Биволи
1090
935
1035
760
808

Биволици
750
647
701
546
563

Овце
115528
110082
107332
111254
131992

Овце-майки
82145
83332
89424
90803
105442
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Кози
59317
59155
68875
70705
76691

Кози-майки
46764
47287
58456
59629
62355
33

Години
2004
2003
2002
2001
2000

Свине
128266
99069
74395
46860
70125

Свине-майки
10428
7970
5543
4535
4281

Птици
701262
710204
743949
693047
656428

Кокошки-носачки
518540
457188
516830
511526
420613

Зайци
30829
40431
25755

Зайкини-майки
9809
7586
6150

Пчелни семейства
20092
19442
16972
14562
13311
Източник: ДФ “Земеделие и гори”

Към съдържанието

4.8.3. Собственост на земята
По голяма част от собствеността в Пловдивска област е частна - 83%, 11% общинска
и 6% е държавна. Съществуват големи разлики в размера на стопанствата на физическите и
юридическите лица (кооперации, търговски дружества, еднолични търговци, сдружения). В
стопанствата на физическите лица средната използваемост на земеделските площи е едва
13 дка, докато в стопанствата на юридическите лица тя е многократно по-голяма – при
търговските дружества достига 3 500 дка, а при кооперациите е почти 5 900 дка.
В земеделските кооперации се отглеждат почти 50% от зърнените (с изключение на
царевицата 30%) и маслодайни култури. В стопанствата на търговските дружества се
отглеждат от 15 до 20% от тези култури, а в тези на едноличните търговци от 10 до 15%, а
останалите площи са в стопанствата на физическите лица. За сметка на това, обаче в
стопанствата на физическите лица се отглеждат по-голямата част от специализираните
култури, като зеленчуците - 87% от площите, тютюнът - 73%, цветята - 62%, също така
83% от обхванатите естествени ливади и 50% от лозята. Обикновената пшеница заема 54%
от общата площ на зърнените култури, следвана от царевицата - 23% и ечемикът - 18%.
Площите с маслодайни култури заемат също значителна част от общата използваемост на
земеделските площи - 22%, като най - голям е делът на площите със слънчоглед (6,577 млн.
дка) и рапица, които се отглеждат в големите стопанства.

4.8.4. Регистрация на земеделски производители
След анализ на данните за регистрирани земеделски производители по категории за
периода 2001 г. - 2004 г. се вижда, че активните земеделски производители през 2004 г. са
нараснали със 37 % в сравнение с 2001 г.
Таблица 4.8.4.1. Земеделски производители
Категории Земеделски
производители
Новорегистрирани земеделски
производители
Физически лица
- в т ч.
Юридически лица
Заверени земеделски производители
Физически лица
- в т ч.
Юридически лица
Всичко активни за годината
земеделски производители
Физически лица
- в т ч.
Юридически лица

Мярка

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Броя

5381

3919

4137

4045

Броя
Броя
Броя
Броя
Броя

5355
26
1271
1240
31

3730
189
2881
2825
56

3858
279
3051
2865
186

3868
177
5051
4676
375

Броя

6652

6800

7188

9096

Броя
Броя

6595
57

6555
245

6723
465

8544
552

Източник: ДФ “Земеделие и гори”
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Таблица 4.8.4.2. Процентно отношение между физически и юридически лица от
активните през периода 2001 – 2004 г.
Всичко активни за годината
земеделски производители
- в т ч.

Юридически лица
Физически лица

%

2001 г.

%
%

0,86
99,14

2002 г.

2003 г.

2004 г.

3,60
6,47
6,07
96,40
93,53
93,93
Източник: ДФ “Земеделие и гори”

По форма на стопанисване за 2004 г. най-голям дял се пада на арендованата земя –
55,14 %. Наетата под наем земя е 27,76 %, а обработваната собствена земя е 9,25 %.
Фактор за засилване на интереса към регистрация е обстоятелството, че тя е
необходимо условие за достъп до финансово подпомагане от ДФ “Земеделие” и програма
САПАРД.
Във Фонд “Тютюн”, съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) е
създаден и функционира Национален регистър на тютюнопроизводителите и площите с
тютюн в България. Броят на регистрираните субекти, произвеждащи суров тютюн за
периода 2002 - 2004 г. за Пловдивска област е 1 067 броя, 1 469 броя и 1 538 броя.
Запазването на броя на тютюнопроизводителите може да бъде обяснено с факта, че
тази култура има традиции в отглеждането и е основен поминък на населението в
определени общини, както и с провежданата политика за регулиране и подпомагане на
тютюнопроизводството.
Селското стопанство е основен отрасъл в Пловдивска област. Причините за това са
на първо място изключително благоприятното географско положение на областта и
добрите климатични условия. Това спомага за развитието на най-различни видове
селскостопански култури, което от своя страна стимулира и развитието на
животновъдството. За рационалното използване на тези предимства за общото развитие на
област Пловдив трябва да се предприемат мерки от привличането на повече инвестиции, за
да се предотврати основния проблем, а именно пустеенето на хиляди декари плодородна
земя. Инвестиции също така са необходими за осигуряването на конкурентноспособност на
селското стопанство, което да се конкурира успешно с по-евтините стоки на Гърция и
Турция и да си възвърне водещите позиции на вътрешния пазар.

4.8.5. Хидромелиорации
Областната стратегия за развитие на област Пловдив като цяло следва да се
разработва в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г.,
приета с РМС № 294 от 21.04.2005 г., обнародван, ДВ, бр. 42 от 17.05.2005 г. и на основата
на резултатите постигнати от действащите Областни планове за развитие /ОПР/ и приетия с
Решение на МС № 1015 от 30.12.2005 г. Регионален план за развитие на Южен централен
район за планиране за периода 2007-20013 г. В НСРР 2005-2015 г. темата за развитието на
селското стопанство е много бегло застъпена, а частта за хидромелиорациите въобще
липсва. Същата слабост се забелязва и в приетия РПР на ЮЦР 2007-2013 г, в който е
записан само относителния дял на поливните площи - 25,61% от обработваемата земя. В
Областния план за развитие 2000 г.-2006 г. са посочени няколко конкретни мерки за
развитието на мелиоративната инфраструктура в област Пловдив, но към момента същият
не е актуализиран и не са правени анализ и оценка, съгласно променената нормативна
уредба. На база на направените констатации ОСР в частта за хидромелиорациите се
разработва на база данни предоставени основно от “Напоителни системи” ЕАД, клон
Пловдив – по отношение на държавния хидромелиоративен фонд; РД “Хидромелиорации”
гр. Пловдив – по отношение на сдруженията за напояване и приетия баланс на територията
на страната към 31.12.2000 г. По този баланс обработваемите площи в област Пловдив са 2
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768 702 дка, което представлява 46,35 % от общата площ на областта, а поливните площи
са 1 136 017 дка, т.е. 41,03% от обработваемите площи.
Таблица 4.8.5.1. Сравнителна таблица за баланса на земята и поливните площи за
територията на област Пловдив към 31 декември 1999 и 2000г.
ТЕРИТОРИИ

към 31.12.99г.дка

към 31.12.00г.дка

Процент от общата
площ

ОБЩО

5 962 231

5 972 891

100 %

ОБРАБОТВАЕМА

2 753 884

2 768 702

46,35 %

ПОЛИВНИ ПЛОЩИ

1 329 730

1 136 017

19,02 %

ДГФ

1 833 484

1 973 897

33,05 %

Имайки предвид географските, климатичните и агротехническите условия в област
Пловдив, за развитието на селското стопанство в областта от съществено значение е
наличието на изградения хидромелиоративен фонд. Към момента този фонд се разделя на
два: Държавен хидромелиоративен фонд, стопанисван от “Напоителни системи” ЕАД клон
Пловдив и общински или държавен хидромелиоративен фонд, предоставен за стопанисване
и експлоатация на учредени Сдружения за напояване. За хидромелиоративния фонд
/ХМФ/, собственост на бившите АПК и ТКЗС, който е прехвърлен за стопанисване на
съответните общини. Изпълнителна агенция по хидромелиорации не разполага с никакви
данни, не се води баланс на поливните площи и не съществуват структури, които се
занимават пряко с експлоатация на този ХМФ.
Държавен хидромелиоративен фонд, стопанисван от “Напоителни системи”
ЕАД клон Пловдив. “Напоителни системи” ЕАД клон Пловдив стопанисва, експлоатира и
поддържа хидромелиоративния фонд, водообезпечаващ площите на държавни
водоизточници на територията на област Пловдив, разположен на десет основни
напоителни системи: “Тополница”, “Стряма–Чирпан”, “Домлян”, “Пловдив”, “АлекоПотока”, “Каравелово”, “Розино”, “Въча”, “Поповица” и “Първомай”. За
водообезпечаването се използват 14 броя водоизточници, като по големите са: язовир
“Тополница”, язовир” Батак”, язовир “ 40-те извора”, язовир “Пясъчник” и реките Марица,
Стряма и Чая. Хидромелиоративния фонд на “Напоителни системи” ЕАД клон Пловдив
включва и следните съоръжения: напоителни канали-814,706 км.; отводнителни канали
134,800 км.; предпазни диги и корекции на реки 310,750 км.; шлюзове 24 бр.; дънни
прагове 123 бр. и надлъжни и напречни укрепителни съоръжения 19,847 км.
На територията на Област Пловдив към настоящия момент има изградени
напоителни системи за напояване на 1104446 дка, като от тях годни за напояване са 746739
дка (без землището на с. Цалапица, общ. Родопи което е към НС-Пазарджик и землището
на с. Езерово, общ. Първомай, което е към НС-Хасково). Разпределението на изградените и
годни за напояване площи по общини е показано в таблица:

№
1
1
2
3
4
5

Таблица 4.8.5.2. Изградени и годни поливни площи от преброяването през
1999г. - 2000г. по общини
Към 31.12.1999 г.
Към 31.12. 2 0 0 0 г.
за
ПО ОБЩИНИ
изградени годни възст. изградени
годни
за възст.
2
3
4
5
6
7
8
МАРИЦА
СЪЕДИНЕНИЕ
КАЛОЯНОВО
ХИСАРЯ
ПЛОВДИВ

176910
177662
149079
8848
9150

123660
145968
124846
5957
5600

53250
31694
24233
2891
3550

172625
170683
144407
8848
15193
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124872
140832
123972
8848
9099

47753
29851
20435
0
6094
36

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

РОДОПИ
РАКОВСКИ
БРЕЗОВО
КАРЛОВО

896
70758
67970
35033

896
39615
33178
13533

0
31143
34792
21500

896
70755
67350
34671

896
38969
38356
13470

0
31786
28994
21201

696306

493253

203053

685428

499314

186114

ПЪРВОМАЙ
АСЕНОВГРАД
САДОВО
КРИЧИМ
СТАМБОЛИЙСКИ
ПЕРУЩИЦА
РОДОПИ
ПЛОВДИВ
КУКЛЕН
БРАЦИГОВО

125988
90580
64109
8895
22411
18397
66884
9290
0
1256
407810

65066
77767
35268
5899
11282
14295
37373
5886
0
650
253486

60922
12813
28841
2996
11129
4102
29511
3404
0
606
154324

125968
90462
64097
8895
21051
18397
53544
9227
3482
1256
396379

65067
76087
22756
5899
11282
14295
34646
4308
2727
650
237717

60901
14375
41341
2996
9769
4102
18898
4919
755
606
158662

ОБЩО :

1104116

746739

357377

1081807

737031

344776

От общите поливни площи: -годни за напояване са 683 505 дка и могат да се
напояват гравитачно, а 53 526 дка – помпено. Т.е. площите с гравитачно напояване са 92,74
% от годните за напояване.
Поливното земеделие в област Пловдив през последните години е в
незадоволително състояние, като трайно се забелязва ежегодно намаляване на ползваната
вода за напояване на селскостопанските култури и използване на поливните площи по
предназначение. Процентът на напояваните площи не превишава 5-13% от годните за
напояване площи. Примерно през 2000 г. са полети 97 476 дка, а през 2005 г. едва 71 393
дка., като 4 065 дка са полети помпено, а 67 328 гравитачно.
Фиг. 4.8.5.1.
поляти площи 2000-2005 г.
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На база полeти площи ежегодно намаляват обемите на подаваните водни маси за
напояване, като най-вече за ориза, овощните градини, тютюна, зеленчуците, техническите
култури, царевицата и др. Разпределението на актуваните водни маси в хил. м3 през
периода 2000-2005 г. е както следва: 63 808; 61357; 50586; 68 021; 69 266 и 62 255 хил. м3.
Тази негативна тенденция се дължи от една страна на амортизирания и нуждаещ се от
ремонтно-възстановителни работи хидромелиоративен фонд, и от друга страна на
повишената цена на водата за напояване. През 2000 г. цената на 1 м3 вода за гравитачно
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напояване е била 0,0525 лв., а през 2005 г. е била 0,08 лв., т.е увеличението е с 65,63 %.
След 2004г. няма преки субсидии от Министерството на земеделието и горите за дейността
доставка на вода за напояване, като себестойността на услугата се увеличи почти
двукратно. Себестойността не се дефинира по отделните напоителни системи по пътя на
водата, което води до осредняването й и невъзможността от определянето й във всяка точка
на напоителната система. Подобен подход не може да повлияе на сеитбооборотите и да
провокира производителите на селскостопанска продукция да произвеждат печеливши
култури и да икономисват вода търсейки технологии с по-малки загуби. Недостатъчни са
средствата, които дава всяка година държавата за развитие, изграждане и поддържане на
хидромелиоративните системи - между 500 000лв. - 600 000лв. за областта, които главно са
за основен ремонт, ремонтно-възстановителни работи (РВР), придобиване на ДМА, охрана
на неработещи хидромелиоративни обекти (ХМО) и поддръжка на обектите с
общонационално значение (ООНЗ), в т.ч и получените средства от фонд бедствие, аварии и
катастрофи.
В заключение може да се каже, че все по-трудна става доставката на вода за
напояване поради силно амортизирания хидромелиоративен фонд и свързаното с това
увеличение на средствата за ремонт и поддръжка, основен ремонт и РВР. Това положение
стана още по тревожно след настъпилите наводнения през лятото и есента на 2005 г., които
нанесоха на “Напоителни системи” ЕАД-клон Пловдив щети за 3,60 млн. лева, а
отпуснатите средства от ПКЗНБАК за 2005 г. са в размер на 30 000 лв.
Хидромелиоративен фонд, стопанисван от Сдружения за напояване /СН/. От
2003 до 2005 г. на територията на област Пловдив има учредени и съдебно регистрирани 8
на брой Сдружения за напояване в селата: Борец, Стрелци, Чоба, Пъдарско- от община
Брезово; Православен и Искра- от община Първомай; Старосел-община Хисаря и в гр.
Раковски. Общата територия на сдруженията е 109 327 дка. Седем от тези сдружения са
приели общинските хидромелиоративни фондове, служещи единствено за напояване, а СН
“Лебед” гр. Раковски все още не е влязло във владение. Не съществува тенденция за
приемане на фондове за предпазване от вредното въздействие на водите (корекции на реки,
дерета и отводнителни полета). Полетите площи от сдруженията за напояване през
годините са както следва 2003 – 700 дка; 2004 – 6 447 дка и през 2005 г. – 3 805 дка.
Средната цена на водата за напояване при тях е: през 2004 г. – 0,034 лв./м3 през 2005 г. –
0,035 лв./м 3 , която е два пъти по-евтина в сравнение с цената на водата за напояване от
“Напоителни системи” ЕАД клон Пловдив.
От направения анализ на съществуващото положение в сферата на
хидромелиорациите в област Пловдив става ясно, че поливното земеделие в момента е
незадоволително. Не трябва да се пропуска факта, че състоянието на хидромелиорациите
пряко се влияе от природните условия през разглеждания период, което допълнително
влияе върху негативните тенденции, продиктувани от климатичните особености през 2002
– 2005 год. Изводите са:
1. Необходима е ясна програма и областна стратегия за бързо възстановяване на
поливните площи чрез значителни средства за реконструкция и модернизация на
съществуващия хидромелиоративен фонд и преструктурирането му по напоителни системи
по пътя на водата.
2. Необходимост от преструктуриране в управлението на самите системи, като всяка
напоителна система формира отделна себестойност на доставяната вода за напояване.
3. Съществува достатъчен воден ресурс за водообезпечаване на изградените
поливни площи.
4. Съществува изградена хидромелиоративна инфраструктура - язовири, главна
канална мрежа, разпределителна и вътрешно-канална мрежа, помпени станции, подземни
тръбопроводи, бази, офиси, поддържащи и походни работилници, офиси за
експлоатационния и ръководен персонал, пътища, автотранспорт, механизация и помощни
средства - бетонови полигони, площадки др.
5. Съществуват традиции в напояването и създавайки подходящи условия,
производителите непременно ще се възползват за спечелване на добри приходи от
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дейността. Заетите в сферата на производството на селскостопанска продукция са твърдо
убедени, че без напояване е невъзможно производството на качествена и конкурентна на
външните пазари продукция, осигуряваща добра печалба и възпроизводство.
Недостатъци и слабости на хидромелиорациите към настоящия момент
1. Основно главната и разпределителната канална мрежа са строени през 60-70
години, които са силно амортизирани. Те са строени в условията на ограничена
водообезпеченост от водоизточника и без да се отчитат загубите, които с годините достигат
до 70-80% по откритите канали. Това решение за времето си, може би е било правилно
поради по-ниската цена на изграждане на системите и невъзможността от финансиране
изграждането на по-модерни мелиоративни системи, но за да изпълняват своето
предназначение за в бъдеще, тези системи се нуждаят спешно от реконструкция и
модернизация, като крайния ефект следва да бъде намаляване на загубите на вода и
възможност за доставка на вода за всеки парцел и всеки водоползвател.
2. Преоценка на състоянието на фондовете предпазващи от вредното въздействие на
водата (корекции на реки, дерета отводнителни канали и полета). Изясняване на техния
приоритет, а именно провеждане на високи води и предпазване от заливане.
3. Липсата на кредитен капитал и ниската му възвращаемост.
4. Липсват частни инвестиции за ремонтно-възстановителните работи на каналната
мрежа и съоръженията.
5. Раздробено земеделие и голяма собственост на земеделските имоти – средната
собственост на парцелите в областта е около 3-5дка.
6. Липсва ефективен пазар на земята.
7. Недобра ориентираност и осведоменост на производителите в пазарни условия и
липса на пазари- външни вътрешни.
8. Неплатежоспособност на водоползвателите.
9. Ниски доходи и ниска покупателна способност и застаряване на населението.
10. Неорганизираност на водоползвателите и неосъзнаване, че водоползването е
обща съвместна дейност.
11. Невъзможност от съвременно управление и регулиране на водните количества,
спиране на водата и изолиране на определени участъци от разпределителната мрежа при не
плащане на заявената вода.
12. Не изградени водомерни постове.
13. Недостатъчна законова база по отношение стопанисването и опознаването на
хидротехническите съоръжения и доставяната вода за напояване.
Цели за възстановяване на напоителните системи и развитие на мелиорациите
на територията на област Пловдив.
1. Значително намаляване себестойността на водата за напояване, чрез създаване на
необходимите предпоставки за увеличаване на подавани водни маси.
Тази цел може да се реализира, като се смени досегашния подход и се акцентира
към увеличаване на приходите, а не чрез покриване на разходите, чрез увеличаване цената
на доставяната вода. Т. е. акцентът следва да бъде натуралният показател- продажба и
реализация на водните маси, лимитиране и ограничаване на разходите.
В тази насока връщането на землището на с. Цалапица с 49 000 дка и с. Езерово с
2000 дка или общо 51 000 дка изградени поливни площи, към “Напоителни системи”–ЕАДклон Пловдив, ще даде възможност за поевтиняване на водата за напояване, поради
печелившия характер на тези участъци и увеличаване на приходите на клона, а от там и
стопанския ефект за област Пловдив, както и допълнителното привличане на капитали за
ремонтно възстановителни работи.
2. Създаване на условия за намаляване на експлоатационните разходи и засилване
контролните функции на държавните органи, поради публичния характер на дейността и
съществуващата държавна собственост на капитала.
3. Създаване на конкурентна среда и развитие на сдруженията за напояване чрез
пряко финансово и материално подпомагане.
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Сдружения за напояване биха поставили “Напоителни системи” ЕАД - клон
Пловдив в една конкурентна среда и биха ги принудили да намаляват цената на услугата
доставка на вода за напояване поради многократно по-ниската си цена за същата услуга.
Сдруженията за напояване са една перспективна алтернатива, чрез която някои разходи
биха се преосмисляли и в цялост могат да повлияят за подобряване управлението на
монополния доставчик.
4. Привличане на млади добре подготвени кадри с висока мотивация и морал за
провеждане на държавната политика в областта на развитието на хидромелиорациите в
България и областта.
5. Налагане на мораториум и забрана за продажбата на активи на “Напоителни
системи” ЕАД - клон Пловдив, които биха изиграли съществена роля в преструктурирането
и възраждането на мелиорациите в областта.
6. Изпълняване на високотехнологични и печеливши проекти с необходимите
финансови, икономически анализи и оценки за възвращаемостта на инвестициите и
рентабилност.
7. Използване на язовирите съгласно тяхното основно предназначение обезпечаване на поливните площи с вода за напояване, а не рибопроизводство.
8. Използване на корекциите на реки приоритетно за провеждане на високи води и
предпазване от заливане, а не за добив на инертни материали и създаване на горски масиви.
9. Направа оценка за ефективността от експлоатацията на изградените поливни
площи – неефективните и неработещи напоителни системи, следва да се преструктурират
или ликвидират поради безперспективността им.
10. Продължаване актуването на собствеността на съоръженията, стопанисвани от
доставчиците на вода, като този процес приключи в близките години.
11. Решаване на проблема с отреждане на сервитутите на съоръженията съгласно
нормативната уредба и са отстранят допуснатите фактически грешки в плановете по
земеразделянето. Това ще подобри инвестиционното обслужване в оформянето на
документите по започването на строежите и въвеждането им в експлоатация.
12. Разработване на дългосрочна инвестиционна програма за възстановяване и
изграждане по приоритет за област Пловдив с акцент върху язовири, основни
хидротехнически съоръжения и обекти с общонационално значение - корекции на реки,
защитни предпазни диги, отводнителни канали.
13. Изготвяне на Областна програма за решаване на незавършеното строителство на
хидромелиоративни обекти, като за всеки обект се констатират необходимите мерки.
Всички процедури следва да се извършват съгласно ЗУТ, като се търси най-строга
отговорност на фирмите и длъжностните лица, допуснали незавършено строителство.
14. Изготвяне на Областна програма за трайно решаване на проблема с
почистването и поддържането на дигите и коригираните участъци на реките от дървесна и
храстовидна растителност, като се поддържат в добро техническо състояние и проводимост
на водните течения с цел защита на населението и земеделските земи от наводнения и
разрушения.
Големи инфраструктурни обекти.
В настоящия раздел са предложени за финансиране големи хидромелиоративни
обекти, които ще дадат основните насоки за водообезпечаването на поливните площи и
развитието на хидромелиорациите на територията на Област Пловдив и които се нуждаят
от огромни инвестиции. С реализирането на тези обекти трайно ще се решат проблемите по
доставка и разпределение на вода за напояване и ще се реализират тенденциите към
преструктуриране на мелиорациите и пригаждане на системите към съвременните условия
на поливно земеделие.
1. Реконструкция на главен напоителен канал /ГНК/ В-І “Горнокричимски канал”.
Приоритет: подобряване на оперативността, намаляване на загубите,
водообезпечаване на прилежащите площи и прехвърляне на водни обеми от практически
неизчерпаем водоизточник р. Въча към напоителна система “Чая”, характеризираща се с
дефицит на вода през поливния сезон.
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2. Реконструкция на ГНК РМ-1 “Ени арк”.
Приоритет: подобряване на оперативността, намаляване на загубите и
водообезпечаване на прилежащите площи в това число и ориз.
3. Реконструкция на “Алеко – Потока”.
Приоритет: подобряване на оперативността, намаляване на загубите и
водообезпечаване на прилежащите площи в това число и ориз. Напоителният канал започва
от територията на Пазарджишка област.
4. Корекция на река Марица.
Приоритет: преоценка на съществуващата корекция, изграждане на надлъжни и
напречни брегоукрепителни съоръжения, оценка проводимостта и носимоспособноста на
изградените съоръжения, цялостно заснемане и определяне на характерните хидравлични
показатели.
5. Корекция на река Стряма.
Приоритет: преоценка на съществуващата корекция, изграждане на масивни
надлъжни и напречни съоръжения, брегоукрепителни мероприятия.
Към съдържанието

4.9. Горско стопанство
Горският фонд /ГФ/ на Регионалното управление на горите /РУГ/ Пловдив възлиза
на 188 232 хектара. Управлението и стопанисването на горския фонд се извършва от осем
Държавни лесничейства /ДЛ/:
9 ДЛ “Асеновград”
9 ДЛ “Карлово”
9 ДЛ “Кричим”
9 ДЛ “Клисура”
9 ДЛ “Първомай”
9 ДЛ “Пловдив”
9 ДЛ “Хисар”
9 ДЛ “Розино”
Стопанисването и ползването на дивеча в областта се осъществява в две Държавни
Дивечовъдни Станции /ДДивС/:
9 ДДивС “Чекерица” с.Стряма
9 ДДивС “Кормисош” гр.Лъки
Запаса на горите в Пловдивският регион възлиза на 24 317 025 куб. м. и среден
годишен прираст от 503 643 куб. м. В района на регионалното управление са предвидени за
ползване от всички видове собственост 304 514 куб. м. или 60.5 % от годишният прираст и
1,25 % от запаса. Възобновителните сечи са насочени към осигуряване на естествено
възстановяване на горите с цел създаване на устойчиви гори.
Държавния горски фонд в областта е 129 562 хектара с общ запас – 19 904 706 куб. м.
стояща маса с клоните и със средно годишно ползване от 217 хил. куб.м. стояща дървесина.
Таблица 4.9.1. Дървесни видове със стопанско значение
БУК

ДЪБ
/летен, зимен,
благун/

ТОПОЛА

АКАЦИЯ

ЦЕР

ДРУГИ
ШИРОКОЛИСТНИ
ВИДОВЕ
/бряст, ясени, елша,
габър и др./

30 %

22 %

3%

3%

1%

5%

ИГЛОЛИСТНИ
/бял бор, черен бор,
смърч, ела,бяла мура/

36 %
Източник: РУГ - Пловдив
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Най-голяма площ от горският фонд заемат иглолистните насаждения – 29,2 %
следвани от издънковите за превръщане – 28,8 %, реконструкции – 23,6 %; широколистни
високостъблени – 15,2 % и нискостъблени – 3,2 %.
Горите имат значителна роля за намаляване емисиите от парникови газове в
атмосферата, като свързват въглерода в натрупаната биомаса и поглъщат въглеродният
двуокис. Спрямо 2000 г. горския фонд на територията на Регионално управление по горите
– Пловдив се е увеличил с 1 757 хектара.
В регионалното управление са представени всички форми на собственост на горите.
Това, наред с добрите страни, носи и своите трудности и проблеми по отношение на
стопанисването и управлението им.
Разпределението на горската площ по видове собственост в област Пловдив е
следното:
9 Държавен горски фонд
/129 562 хектара/
69 %
9 Общински горски фонд

/39 433 хектара/

21 %

9 Физически лица

/17 736 хектара/

9,3 %

9 Училищни, юридически лица, читалищни

/574 хектара/

0,2 %

9 Религиозни

/927 хектара/

0,5 %

На територията на РУГ – Пловдив са възстановени гори на 12 общини в районите на
пет от лесничействата и двете станции. Разпределението на общинските гори по
лесничейства е неравномерно, като се започне от почти символичното участие в горски
фонд на ДЛ Карлово и ДЛ Асеновград от под 1 % до преобладаващо в ДЛ Първомай – 84 %
и ДЛ Хисар – 67 %.
Към момента общия брой на предприятията, преработващи дървесина в областта е
211, потреблението на дървесина е 150 000 куб. м и са произведени и реализирани 97 000
куб. м обла и фасонирана дървесина.
В периода 2001 г. – 2004 г. на територията на област Пловдив не е имало бедствени
пожари. Незаконната сеч и извоз на дървесина се извършва в близост до населените места,
но не са нанесени сериозни щети на горския фонд, тъй като се отнася за малки количества
строителна дървесина и дърва за огрев. Извършват се масирани проверки с участието на
всички служители по горите и ведомствата - РПУ, РСПАБ, ЛРД по оперативният “планпрограма при взаимодействие с други институции при охрана на горите дивеча и рибата на
НУГ”, както и неправителствени организации в лицето на “Зелени балкани”.
Към съдържанието

4.10. Туризъм
Пловдивска област е разположена в Южна България и е с очевидни природни и
териториални дадености за развитието на културно-познавателен, религиозен, балнеоложки
и други видове туризъм.
В Пловдивска област има 51 бр. средства за подслон – хотели, мотели и къмпинги,
които разполагат с 6 248 легла. Това са приблизително 18.9 % от средствата за подслон в
Южен централен район за планиране. Най-голяма е концентрацията на хотелите в
областния център гр. Пловдив. В него приемат гости от цял свят около 10 големи хотели,
като най-престижните и известни са петзвездните “Тримонциум-Принцес” и “Новотел
Пловдив”, както и модерните и луксозни хотели “Санкт Петербург”, “Марица” и
“България”. Значителен е броят и на новите малки, но луксозни частни хотели.
Таблица 4.10.1. Леглова база и приходи от нощувки в област Пловдив
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Години

2000
2001
2002
2003
2004

Средства за
подслон

49
56
61
50
51

Легла

7465
7771
8133
6255
6248

Реализирани
нощувки
Общо
в т.ч. от
чужденци
328 134
353 883
589 972
374 542
428 939

63 065
81 745
98 523
113 978
145 986

Приходи от нощувки
Общо

в т.ч.
чужденци

766 9000
819 9000
924 6000
968 4000
1 300 3000

3 725 000
3 734 000
4 145 000
4 746 000
6 468 000

Източник: НСИ – ТСБ Пловдив

Съществува ясна тенденция на увеличаване на туристическия поток в Пловдивска
област. Данните от проучванията сочат, че за последните 5 години броят на хотелите не се
е променил съществено, но приходите от нощувки са се увеличили значително. В
сравнение с 2003 г. през 2004 г. общите приходи от нощувки са 134.3 % (3319000 лева)
повече, като реализираните приходи от чуждестранни туристи са 1.36 пъти (1722000 лева)
повече, а от български 1,32 пъти (1597000 лева).
За развитието на туризма в Пловдивска област допринасят различните видове
забележителности. Областта е изключително богата, както на природни феномени, така и
на културни, исторически и архитектурни паметници.
Балнеоложкият туризъм е силно развит, за което спомага факта, че на територията
на областта се намират два от най-реномираните балнеоложки курорти с национално
значение – гр. Хисаря – с множество термални минерални извори и модерна материална
база за лечение на стомашно-чревни заболявания, бъбречни и болести на опорнодвигателния апарат. Другият курорт с национално значение – Нареченски бани, е с похладка вода, подходяща за лечение на периферната нервна система. С подобни функции на
Хисаря, но с локално значение е курортът гр. Баня. С местен характер са и балнеоложките
курорти Песнопой и Красново.
Развитието на културен и религиозен туризъм е свързано с наличието на три зони,
специализирани в познавателен туризъм - северна, централна и южна. Културноисторическото наследство в община Карлово (градовете Клисура, Сопот, Карлово и
Калофер), наличието на интересни природни забележителности там я превръщат в
туристическа зона. В южната част на областта такава зона е община Асеновград. Старият
Пловдив и Перущица със своите исторически архитектурни и други забележителности
също са привлекателни за развитие на познавателния туризъм.
На базата на съществуващите манастири в северната (Карловското поле) и в южната
част на областта ( Родопите - Бачковския, Араповския манастир, Кръстова гора) се развива
един специфичен вид туризъм - поклонническият.
Бизнестуризмът е с традиции в областта. Този туристически продукт е характерен
за община Пловдив с различните изложения, организирани в панаирното градче с двете
издания годишно на международния Пловдивски панаир.
Рекреационният туристически продукт е характерен за планинските части на
Пловдивска област - южните склонове на Стара планина и Средна гора и северните
склонове на Родопите. Лесният достъп до тях от урбанизираните територии ги прави
привлекателни за седмичен отдих и туризъм.
Наличието на водни площи (язовири и реки) е стимул за развитието на спортния и
риболовен туризъм.
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Основните стратегически насоки за развитието на туризма в Пловдивска област са
ориентирани към увеличаване на неговата привлекателност и конкурентноспособност. Попълното използване на туристическия потенциал и на туристическия продукт на областта
предполага да се разширят формите на туризъм - селски, природонаучен, природолечебен,
екотуризъм и др. Това очертава и необходимостта от разширяване на туристическата
инфраструктура. Освен хотелите, хижите и другите форми на подслон за нуждите на
туристическата индустрия е необходима и развита мрежа от информационни туристически
бюра, агенции за туристически пътувания и резервации, обекти за хранене и т.н.
Към съдържанието

5. Социална сфера
Фиг. 5.1. Коефициент на икономическа активност
Коефициент на икономическа активност в
Пловдивска област по години
данни ТСБ-Пловдив

48,4

48,2 %

48,2

47,9 %

48,0

47,7 %

47,8
47,6
47,4
47,2

47,1 % 47,0 %

47,0
46,8
46,6
46,4

2000

2001

2002

2003

2004

По
данни
на
Статистическо бюро - Пловдив
коефициентът на икономическа
активност (отношението между
икономически активните лица и
населението в трудоспособна
възраст) за 2004 г. в Пловдивска
област е 48.2 %. Този показател
е измерен при отчетени 611 100
лица в трудоспособна възраст и
е по-нисък от средния за
страната (49.2%).
Характерен през последните пет
години е плавният темп на
нарастване на коефициентът на
икономическа активност, което
се дължи на блогоприятното
демографско
развитие в
областта.

5.1. Заетост
През последните 5 години в областта се наблюдава плавен темп на нарастване на
броя на заетите лица. През 2004 г. заети са били 272.6 хил. души1, а през 2003 г. 264.4 хил.
души. През 2003 г. заетите лица в областта представляват 43.5% от населението в
трудоспособна възраст (коефициент на заетост), което е по-високо от същия показател за
2003 г. за Южен централен район (42.5% ) и страната (42.4%). През 2003 г. в Пловдивска
област заетите в частния сектор на икономиката (123 727 д.) са два пъти повече от заетите в
обществения (62 265 д.). През същата година в областната икономика са били заети 61,8
хил. д. с висше образование, което представлява 23,4 % от заетите, а този показател е повисок от същия за Южен централен район (20,6%) и по-нисък от средния за страната
(25.8%). Заетите 149,4 хил. д. със средно и професионално образование представляват
56.5% от всички заети, което почти съвпада със същия показател за Южен централен район
(56.3%) и страната (56.0%). Повече от половината (64.32 %) от заетите лица в областта със
1

Анализ на пазара и услугите по заетостта в Пловдивски регион, РСЗ - Пловдив, 2003 г., 2004 г.
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средно образование са с професионално-техническо образование. Най-нисък е делът на
заетите с основно и по-ниско образование 20.2% (53.5 хил. д.).

5.2. Безработица
Средното равнище на безработица в Пловдивска област през 2004 г. е 10.93%. То е
по-ниско от равнището за страната (12.67%) през същия период и едно от най-ниските на
областно ниво. От 28-те области в България по-ниско е равнището на безработица само в
областите София-град (3.44%), Благоевград (9.11%), Бургас (8.88%), Варна (9.77%),
Габрово (7,69%). В Южен централен район Пловдивска област е с най-ниско равнище на
безработица през 2004 г.

Фиг. 5.2.1. Равнище на безработица

Средногодишно равнище на безработица по
области в ЮЦР през 2004 г.
18,75%
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10,93%

11,46%

16,30%

Източник: НСИ – ТСБ Пловдив

Равнището на безработица в областта се движи в много широк диапазон. Ясно
изразена е тенденцията на най-ниско равнище на безработица в община Пловдив (7,32% за
2004 г.) и община Сопот (7,36%). Като общини с наличие на структурна безработица през
2004 г. могат да бъдат посочени Садово (30,79%), Кричим (27,39%), Перущица (21,40%).
Таблицата по-долу представя равнището на безработица по общини в Пловдивска област
през 2004 г.:
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Таблица 5.2.1.
Община
Пловдив
Сопот
Родопи
Асеновград
Лъки
Куклен
Карлово
Калояново
Хисаря
Марица
Първомай
Съединение
Стамболийски
Брезово
Раковски
Перущица
Кричим
Садово

Равнище на безработица в % за 2004 г.
7,32%
7,36%
9,31%
9,43%
9,80%
10,61%
13,47%
14,21%
14,49%
14,56%
15,07%
17,91%
18,03%
19,89%
20,96%
21,40%
27,39%
30,79%
Източник: РСЗ - Пловдив

През 2004 г. в Пловдивска област средномесечния брой на регистрираните
безработни в бюрата по труда е 36 157 д., което представлява намаление в сравнение с
предходната година (41 485 д.).
От регистрираните безработни най-голяма е групата на продължително
безработните лица с регистрация над 1 година - 52% за 2004 г. За страната същият
показател е 52,9%.
Безработните младежи до 29-годишна възраст остават рискова група на пазара на
труда. Тяхното устройване на работа е затруднено, поради краткия им или липсващ опит.
През 2004 г. делът на безработните младежи до 29 години в областта е 28% (10 238 д.),
което е над средните стойности за страната (26,4%).
През 2004 г. са регистрирани като безработни 1 752 лица с намалена
работоспособност.
В отговор на изискванията на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) в
Пловдивска област се изпълняват активни мерки и програми насочени към безработните,
заетите и работодателите. Те се обезпечават финансово със средства от Държавния бюджет
и се изпълняват съгласно ежегодно утвърждаван Национален план за действие по
заетостта.
Към съдържанието

5.3. Доходи
Паричните доходи на домакинства от област Пловдив са по-ниски от средните за
страната и Южен централен район. През 2003 г. на домакинство в областта се пада паричен
доход от 4 243 лв., докато в Южен централен район и страната, респективно 4 387 лв. и 4
384 лв. Пловдив не прави изключение от тенденцията на национално ниво за номинално
увеличение на доходите. Изследването на паричните доходи през 2003 г. показва, че на
лице в областта през 2003 г. се пада паричен доход от 1 632 лв., което e малко над
стойността на същия показател за Южен централен район (1 608 лв.) и под нивото на
паричните доходи на лице от населението за страната (1 658 лв.). За 2003 г. спрямо 2001 г.
паричният доход средно на лице от областта нараства от 1 333 лв. на 1 632 лв или с 22%.
Основни източници на доходи са работната заплата, пенсиите и самостоятелна
икономическа дейност. Паричните доходи от 1 632 лв. на лице в областта през 2003 година
се разпределят по следния начин:
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Фиг. 5.3.1.
Разпределение на доходите на лице в Пловдивска област
по източници през 2003 г.
данни на ТСБ - Пловдив
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За периода 2001-2003 г. се очертават следните по-важни изменения по отношение на
източниците на парични доходи в Пловдивска област:
Наблюдава се устойчиво, въпреки не големия си размер, повишаване на паричните
доходи от заплати. Номиналното повишение на паричните доходи от заплати в периода е в
размер на 26.64 %. Не е благоприятен фактът, че средно на лице в областта през 2003 г. се
падат 751 лв. от работна заплата, докато за Южен централен район и страната съответно
803 лв. 852 лв. През 2001 година 43,70% от паричния доход на лице в Пловдивска област е
от работна заплата, докато през 2003 г. делът е 46,02%. За Южен централен район делът на
работната заплата във всички парични доходи на лице за 2003 г. е 50%, а за страната 51%.
Доходите от социални плащания се доминират от пенсиите, което се дължи на
възрастовата структура на населението в областта, нарастването на броя на пенсионерите и
социално-икономическите характеристики на общините. За периода се наблюдава
номинално повишаване на доходите от пенсии на лице в размер на 8%. Въпреки това
номинално увеличение, делът на пенсиите в паричния доход на лице в областта намалява
от 33.75% през 2001 г. до 30.33% за 2003 г, но все пак остава по-висок от делът на пенсиите
в дохода на лице за страната през 2003 г. (26.5%) и Южен централен район (26.4%).
Както в страната и Южен централен район, така и в Пловдивска област
самостоятелната икономическа активност не е основен източник на доходи. Тя се нарежда
на трето място по-значимост сред източниците на парични доходи на лице за 2003 г. - след
доходите от работна заплата и пенсии. За разглеждания период паричните доходи от такъв
вид дейност нарастват от 80 лв. годишно на лице за 2001 г. на 114 лв. за 2003 г. или с
42.50%. Високият процент на номинално нарастване води до слабо повишаване на делът на
паричните доходите от самостоятелна икономическа активност в масата на паричните
доходи на лице в областта – 5.90% за 2001 г. и 6.99% за 2003 г.
Географското положение на Пловдивска област, климатичните и почвени
характеристики определят заетост на почти 90% от населението на някои общини в
селското стопанство, например общините Първомай и Садово. Тази заетост води до висок
дял на доходите от селско стопанство, а също така и до трудности при тяхното отчитане.
На лице в областта за 2003 г. се падат 75 лв. от селскостопанско производство, което е над
средното за страната 46 лв. и Южен централен район 64 лв. Съобразно високото номинално
ниво на доходите от селско стопанство, те формират и голям процент от паричните
приходи на лице в областта 6.99% за 2003 г. (За 2003 г. 2.8% от паричните доходи на лице в
страната са от селско стопанство, за Южен централен район показателят е 4.00%).
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В структурата на доходите по общини съществуват различия, които се дължат на
демографската структура на населението. Преобладават доходите от работна заплата в
общинските центрове и доходите от домашно стопанство в населените места с
благоприятни климатични и почвени характеристики.

5.4. Жизнен стандарт
Доходите на населението са водещ показател при анализа на стандарта на живот.
Преодоляването на икономическите различия е важно, но не единствено условие за
постигане на европейски стандарти на живот. Необходимо е поддържането високи
стандарти в областта на образованието и здравеопазването. В основата на индекса на
човешко развитие 1 е устойчивото развитие на човека, според което човек се нуждае в
еднаква степен от добри доходи, добро здраве и добро образование.
Индексът на човешко развитие включва три компонента – очаквана
продължителност на живота, комбиниран образователен индекс (грамотност на
населението и записваемост в трите образователни степени) и икономически компонент.
По общ индекс на човешко развитие за 2003 г. област Пловдив е на 11-то място сред
28-те области на страната. Основно значение при формиране на общия индекс на областта
има очакваната продължителност на живота, по който компонент, областта е на пето място
в страната. По икономическия и образователния компонент, формиращи общия човешки
индекс за 2003 г., Пловдивска област е съответно на 11-то и 12-то място.
По индекс на човешкото развитие общините от Пловдивска област се подреждат по
следния начин2 – Пловдив (9), Перущица (54), Брезово (65), „Родопи” (70), Лъки (81),
Карлово (109), Асеновград (112), Хисаря (123), Калояново (133), Първомай (169), Кричим
(189), Съединение (200), Стамболийски (204), „Марица” (213), Садово (218), Раковски
(226).
Прави впечатление, че за почти всички общини от Пловдивска област важи
следното – по икономически компонент те заемат по задна позиция от позицията им по
общ индекс на човешко развитие, изключение правят само общините – Лъки и Кричим. По
очаквана продължителност на живота почти всички общини от областта са на позиция над
средната за страната, като изключим Брезово, Лъки, Карлово, Кричим и Садово. Според
комбинирания образователен индекс общините Пловдив, Брезово, Перущица, Карлово,
Асеновград, Хисаря, Първомай са над средното равнище за страната, като най-незавидна
позиция заемат общините Лъки (191), „Марица” (178), Кричим (172), Стамболийски (165) и
др.
Въз основа на общия индекс на човешко развитие3 общините в Пловдивска област
се определят като високо развити (Пловдив), средно развити (Асеновград, „Родопи”,
Хисаря, Брезово, Калояново) и слабо развити (Карлово, Перущица, Съединение, Лъки,
Стамболийски, Първомай, Кричим, „Марица”, Раковски Садово).

5.5. Здравеопазване
Сравнително добре е развитата болничната и извънболнична медицинска помощ.
Болничната помощ заема основно място в здравната система и най-вече в нейната
инфраструктура. На територията на област Пловдив, по данни на МЗ действат 8
многопрофилни болници, 7 специализирани болници и 3 диспансера.
Констатира се слабо увеличение на общия брой болници в страната. На национално
ниво от 280 през 1999 г. - на 298 през 2003 г. На регионално ниво увеличението е с 5
болнични заведения – от 66 на 71. За област Пловдив тази тенденция също се запазва.
През 2000г. общият брой на здравните заведения на територията на област Пловдив
са 122, а за 2002г. са 134. Увеличението броя на болниците се дължи на преобразуването
1

Доклад за индекса на човешкото развитие, 2003 г.
Липсват данни за общините Куклен и Сопот.
3
Индекс на човешкото развитие ПРООН, 2002 г.
2
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на бившите санаториуми в специализирани болничини заведения. След 2000 г. се
наблюдава още и тенденция за нарастване броя на специализираните болници. Броят на
диспансерите общо и по отделни видове диспансери се запазва за периода като леглата в
тях се редуцират.
Извънболничното обслужване.
Лечебните заведения за извънболнична помощ също се увеличават: от 103 през
2000г. на 116 през 2002г. В частност се увеличават медицинските центрове, ДКЦ и
самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории. Запазват се
тенденциите на концентрация на общопрактикуващи лекари в град Пловдив за сметка на
останалите общини от областта. Това се дължи както на медицинският университет в
Пловдив, така и на по-ниската осигуреност в другите населени места с дефицит на
лекарски кадри и по-неразвита инфраструктура.
За същия период броят на болничните легла в Пловдив намалява от 5262 на 4736, а
броят на леглата в извънболничната помощ и хосписите нараства. Значително е
намаляването на броя на леглата в многопрофилните болници: от 3597 през 2000г. на 3247
през 2002г. и в специализираните болници: от 1049 през 2000г. на 893 през 2002г.
Броят на преминалите болни през лечебните заведения като цяло се увеличава
(средно с 5,7%), като най-силно е изразено това увеличение в многопрофилните болници и
по-специално в тези за активно лечение, както и в диспансерите. Намалява броят на
преминалите болни в специализираните болници за долекуване и продължително лечение и
за рехабилитация.
Проблем при болничната помощ е недостигът на средства, незадоволителното
състояние на сградния фонд и невъзможността да се отделят целеви средства за ремонти.
Извънболнична помощ:
Не е осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги, особено в
малките населени места;
Констатира се необходимост от оптимизиране на връзката между първичната и
специализираната извънболнична помощ.
Болнична помощ:
Броят на болничните легла намалява. Променена е използваемостта на болниците –
по-ниска продължителност на средния престой и увеличен брой на преминалите през
стационарните отделения болни.
Налице са значителни различия в материалната база, болничните легла и персонала
в различните населени места, както в рамките на област Пловдив, така и в страната като
цяло.От юни 2000г. се извършва здравна реформа в системата на здравеопазването, поради
което настъпват значителни промени в методологията и наблюдението на медицинския
персонал и болниците.

5.6. Образование
Предучилищно образование
През 2004 г. във Пловдивска област има 231 детски градини, в които са заети 1476
детски учители, в тях се обучават 17 722 деца, като през 2001 г. децата са били 17 545, или
има нарастване с 1 %.
Като цяло в общините от област Пловдив броят на родените през последните години
деца се повишава слабо. Населението се съсредоточава предимно в градовете - общински
центрове. В град Пловдив както раждаемостта, така и общият брой на населението се
запазват относително постоянни през периода 2000-2003 г.
Кадрово обезпечаване: Голяма част от учителите и директорите в детските градини
притежават необходимата професионална квалификация, а повишаването на
професионалната им компетентност се осъществява чрез квалификационни форми
организирани от детските градини, общините и РИО.
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Развитието на детските градини ще продължава да се осъществява в действащата
мрежа от целодневни, седмични, специални детски градини и обединени детски заведения.
В град Пловдив има известен недостиг в капацитета на детските градини, което води
до ограничаване приема на деца и до увеличаване броя на деца в групите над нормативно
определения, затруднявайки организацията на възпитателно-образователния процес.
Обезпечаването на нормален прием на всички желаещи деца може да се осъществи при
разкриване на нови групи, чрез реконструкция и построяване на допълнителен сграден
фонд.
Процесите на урбанизация водят до увеличаване на броя на децата, посещаващи
детски градини. В бъдеще трябва да се работи по разкриването на нови групи и
подобряване на мрежата от детски градини. Би било добре да се обмисли възможността за
повишаване на професионалните изисквания към персонала в детските заведения и
подобряване на сградния фонд, част от който е компрометиран.
Училищна мрежа
През 2005 г. в област Пловдив има общо 235 училища и обслужващи звена, в които
се обучават 87 257 деца. Училищата са: 188 общообразователни, 25 техникуми и
професионални гимназии, 3 училища по изкуствата, 10 средни професионални технически
училища, 7 специални училища и 2 професионални колежа с прием след средно
образование.
Както в страната и Южен централен район, в Пловдивска област преобладават
основните училища. Началните училища са разположени предимно в малките селища,
докато всички общински центрове с изключение на община Калояново притежават поне
едно средно общообразователно училище или професионална гимназия. Специфична е
ситуацията с общините „Марица” и „Родопи”, на чиято територия няма средни
общообразователни училища, но такива има в административния им център град Пловдив.
През периода 2001-2004 г. в Пловдивска област са закрити 2 общообразователни училища.
Задълбочаващите се демографски проблеми ще доведат в бъдеще до необходимостта от
оптимизация на училищната мрежа, в резултат на което е възможно да се премине към
изграждане на средищни училища в общините с по-изострена тенденция на застаряване на
населението.
Демографска характеристика: Тенденцията в последните години да се закриват
училища в малките населени места се провокира от прогресивно намаляващия брой на
обучаваните деца в тях. Намаляващият брой ученици в такива училища води до влошаване
на нивото на преподаване, липса на мотивация при учениците, повишаване на разходите за
издръжка на училищната мрежа. Негативно влияние оказва и факта, че за 2004 г. в
Пловдивска област се запазва тенденцията делът на безработните младежи до 29 години да
бъде по-висок от средния за страната - 28% за областта и 26.4% за страната. В общините с
население от ромски етнос основните усилия са насочени към повишане на посещаемостта
на учебните занятия.
Сграден фонд, материално-техническа база: Сравнително добра е осигуреността
от гледна точка на сградния фонд, но поради недостига на финансови ресурси не може да
се извърши осъвременяване и модернизация на материално-техническата база в желаната
степен. Училищата рядко са с достъпна архитектурна среда за децата със специални
образователни потребности. Обучението по ИТ е обезпечено с компютърни кабинети,
изградени и със средствата на училищните настоятелства. Въпреки всичко
специализираните кабинети не са достатъчни и невинаги са на необходимото ниво.
Ученическото столово хранене не отговаря на съвременните изисквания за здравословно
хранене на подрастващите. Наличната спортна база в училищата на много места е
недостатъчна или не е на необходимото равнище. Следва да се търсят по-гъвкави подходи
и методи за обновяването й.
Здравно обслужване: Почти всички училища са обезпечени с медицинско
обслужване от среден медицински персонал, като в изпълнение на нормативната база през
учебната 2004/2005 г. са разкрити и лекарски кабинети. Не е на добро ниво организираната
стоматологична профилактика на учениците.
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Будят тревога тенденциите на увеличаване броя на учениците, употребяващи
алкохол, цигари и наркотици. Следва да се търси решение чрез обединяване на усилията на
институциите от местната и държавната власт, училищата и училищните настоятелства,
както и неправителствените организации и инициативните родителски комитети в помощ
на семействата и подрастващите.
Транспорт: Част от общините разполагат със собствен транспорт и при
необходимост осигуряват извозване на учениците. Този транспорт е от изключително
значение за общините с планински населени места, в които учениците обикновено пътуват
ежедневно до училищата в по-големите селища. Автобусният парк в някои общини е
амортизиран и са високи режийните разходи за неговата поддръжка. Разходите по
транспорт на учениците се покриват от общинските бюджети, което често води до
затруднения. Изграждането на средищните училища ще доведе до повишаване на нуждата
от транспорт на учениците и следва да се търсят начини за осъвременяване на автобусния
парк.
Кадрово обезпечаване: Учебните заведения в областта разполагат с правоспособни
учители по предметите от учебните планове. В някои от малките населени места се
забелязва недостатъчна обезпеченост с преподаватели по чужди езици и информатика.
Необходимо е да се търсят форми за повишаването на квалификацията на учителския
състав.
Ученици: Задълбочаващите се демографски проблеми формират трайна тенденция
на намаляване на общия брой на учащите се най-вече в общообразователните училища,
което в някои населени места налага обучение на учениците в слети паралелки. Това от
своя страна е предпоставка за намаляване качеството на образованието. Тежкото социално
положение на част от населението допълнително усилва проблема, довеждайки до
увеличаване броя на отпадащите от училище ученици, както и за повишаване броя на
непосещаващите редовни учебни занятия.
Броят на учениците в специалните училища се запазва относително постоянен през
разглеждания период, което не премахва необходимостта от бъдещо интегрирането на
учениците със специални образователни потребности в общообразователните училища и
приспособяване на архитектурната среда с оглед обезпечаване достъпа на ученици с
физически увреждания до училище. Необходимо е да се заделят средства, както за
квалификация на педагогическите кадри, така и за създаване на достъпна архитектурна
среда. При наличие на такава среда част от учениците, които са на индивидуална форма на
обучение, ще започнат да посещават училище.
Училищна мрежа: Оптимизацията на училищната мрежа е един от основните
процеси, протичащ в системата, който се налага от демографските проблеми и предполага
непрекъснат процес на модернизация на образованието – постигане на материална база и
качество на учебния процес, адекватни на европейските тенденции. Усилията на общините
със силно намаляващ брой ученици следва да се насочат към структурирането на
средищни училища.
Професионални училища: В единадесет общини от област Пловдив се извършва
обучение по професии в 10 професионални гимназии и училища с ІІ степен на
професионална квалификация, 25 професионални гимназии с ІІІ степен на професионална
квалификация, 3 училища по изкуствата, както и в отделни паралелки в по-малките общини
с прием след завършен шести или седми клас и основно образование. Професионалното
образование се финансира от бюджета на общините, МОН и МЗГ. Обучението по професии
се извършва по следните професионални направления: електротехника, електроника и
автоматика; икономика и управление; обществено хранене и туризъм; транспорт и селско
стопанство; хранително-вкусова и лека промишленост. Все още съществува известно
разминаване между потребностите на пазара на труда и подготвените кадри, което е
предпоставка за извършване на оптимизация на съществуващата училищна мрежа в
системата на професионалното образование.
Частни училища: В област Пловдив има 13 частни училища – 2 начални
непрофилирани, 1 начално с ранно чуждоезиково обучение, 3 професионални гимназии за
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чуждоезиково обучение, 1 профилирана гимназия с природоматематически профил и 6
професионални гимназии, като всички те са концентрирани в град Пловдив. Обхващат
широк спектър от професии и профили. Дават добра възможност за задоволяване на
желанията и интересите на учениците от областта и за по-добро съответствие между
потребностите на трудовия пазар и подготовката на човешките ресурси.
Необходимо е да се работи приоритетно за: подобряване на материалнотехническата база; оптимизация на мрежата от училища и детски градини; повишаване
квалификацията на педагогическите и управленските кадри в системата на средното
образование в областта; изграждане на компютърни кабинети във всички основни училища
и включване в интернет; работа по проекти; създаване и използване на информационна
мрежа между училищата, детските градини, педагогически организации; интеграция на
малцинствените групи; създаване на възможности за непрекъснато обучение през целия
живот, разкриване на нови професии и профили и създаване на условия за по-добро
взаимодействие между представителите на бизнеса и компетентните органи в сферата на
образованието на общинско и областно ниво с цел адаптиране на системата към
потребностите на трудовия пазар.
Висше образование
Висшите учебни заведения в областта са съсредоточени в град Пловдив - един от
най-големите научни и образователни центрове в България. Областта разполага с пет
висши училища – Пловдивски университет “П.Хилендарски”, Аграрен университет,
Университет по хранителни технологии, Медицински университет, Академия за
музикално, танцово и изобразително изкуство. Общият брой на обучаващите се в тях
студенти за 2004/2005 г. е 21 561 души. Има колеж по икономика и управление, земеделски
колеж и медицински колеж към МУ, в които се обучават общо 4 524 души.
Научната дейност е съсредоточена в институти и научноизследователски групи,
работещи в тясно сътрудничество или сформирани към гореспоменатите университети.
Общият брой на научните работници в областта за 2004 г. е 2 107, а структурата им
по научни направления е видна от фигура 5.6.1.
Фиг. 5.6.1. Научни работници

Научни работници

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

15%
13%

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
18%
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ
11%
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
16%
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
27%

Източник: НСИ – ТСБ Пловдив

Към съдържанието
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5.7. Култура и културно наследство
Културно-историческо наследство
Пловдивска област е една от най-богатите на археологически находки в страната, а
административният център на областта – град Пловдив, е един от най-старите градове в
света.
На територията на Пловдивска област се намират обекти от всички културни епохи
по нашите земи.
По данни от Министерство на културата към 2004 г., 263 са паметниците на
културата в област Пловдив в категория „национално значение”. За архитектурноисторически резервати са обявени: Старинната част на Пловдив, Античния театър в Хисаря
и Старинната част на село Свежен.
Културно-историческото наследство на град Пловдив е уникално не само за
България, но и за Европа и света. Неговата историческа, познавателна и атрактивна
стойност не може да бъде сравнена с никой друг град в България. Ето защо мотото на града
е “Древен и вечен”. В града са напластени култури и ценности от праисторическо,
тракийско, римско, византийско, турско, възрожденско време и съвременността. За да
може днешното поколение да се докосне и опознае тези ценности, като и да ги пренесе в
бъдещето, културното и историческо богатство трябва да бъде опазено, съхранено и
подходящо експонирано.
Архитектурно-историческия комплекс “Старинен Пловдив” очаква решението на
ЮНЕСКО за предоставяне на статут на Световен паметник на културата, което би създало
още една възможност за развитието на града, областта и региона.
Античният театър е построен от Марк Аврелий през II в. Той е най-впечатляващата
постройка от Римско време, запазена до наши дни. Високото качество на използваните
материали и художественото изпълнение доказват огромното социално значение, което се е
придавало на театъра.
Тракийски царски дворец в с. Васил Левски, община Карлово. На 3 км. южно от
село Васил Левски, се намира един от най-големите, известни на човечеството, тракийски
градове, разположен на над 25 дка разгърната площ. Най-интересната част от този град е
царският дворец, разположен на открита площ от 600 кв.м.
За периода 1966–1991г., в община Родопи са проучени, декларирани и обявени
недвижими паметници на културата от почти всички исторически епохи. Културното
наследство на общината е свързано главно със старите римски пътища, от които най –
известен е Траяновия път.
Националния Археологически резерват Хисаря. В Хисарския район има уникални
паметници на културата от всички исторически епохи, като някои от тях датират от найдълбока древност (V-ІV хил.пр.Хр.). Водещо място в това отношение се пада на
Националния Археологически резерват Хисаря. Той е единствен по рода си паметник на
културата, който дава комплексна представа за укрепителната система, градоустройството
и архитектурата от епохата на късната Римска империя. Разположен е на площ от 30
хектара.
Почти всички разкрити паметници на културата са експонирани в подходяща
паркова среда и са достъпни за посещение от туристите. Най-атрактивният археологически
обект безспорно е оригинално запазената през вековете римска крепостна стена. От
гражданската архитектура на римския град Диоклецианопол най-интересни са
археологическите обекти, съсредоточени в съвременния парк “Момина сълза”:
Императорска резиденция, Амфитеатър, Римски терми и Римска жилищна сграда.
Крепостната стена, както и гореизброените археологически обекти датират от края на ІІІ и
началото на ІV в.
Много важен факт за отбелязване са паметниците на културата, свързани с
християнския култ. В района на гр. Хисаря са открити най-много ранно християнски
базилики в България. Те отразяват цялостното развитие на ранно християнската култова
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архитектура от периода ІV – VІ в. с всички нейни характерни елементи. Общият им брой е
10. От тях 3 са експонирани и са достъпни за посещение.
Твърде интересна за туристите е и римската гробница, която е запазена в оригинал.
Със своята пъстроцветна подова мозайка тя е единствения по рода си представител на
римската гробнична архитектура в България. Защитното съоръжение на гробницата е
напукано и изисква цялостен ремонт.
Сред археологическите обекти в Хисарската община безспорен интерес
представлява и “Тракийският култов комплекс” при с. Старосел.
През каменно-медната епоха се появяват първите светилищни центрове и храмови
комплекси. Най ранният от тях и най дълго ползваният е Кукова могила край с. Дуванлий.
В землището на Калояново има селищни могили от неолита /т.н. Калайджийска
могила/, от средния неолит /в местността Караорман/, на антични поселения в група от
седем тракийски надгробни могили в местността Дюнлюка, а на около три километра южно
от селото, в местността Хисарлъка, още личат останки от римска крепост.
Следи от праисторическо селище и 76 надгробни могили са разкрити и край с.
Ръжево Конаре. Праисторическа селищна могила от епохата на късния неолит има и край
село Житница. В близост до селото е разкрита богата находка от сребърни монети, сечени
по времето на Александър Велики. В землището на общината се намират голям брой
могили, които са част от царския некропол на тракийското племе одриси.
На 3 километра западно от град Съединение са разпръснати девет тракийски могили,
дали и името на местността “Деветте могили”. Край тях е минавал стар път, наричан и
досега “друмът”. Той е прекосявал диагонално полето, минавал е край Хисаря над с.
Найден Герово и е гонил прохода “Кривча” в Средна гора, като в миналото този път
вероятно е имал връзка с пътя към Бесапара и Родопите. При римската крайпътна станция
към с. Мало Конаре, “друмът” прекосявал големия римски път и пресичал р. Марица.
Векове наред преди идването на римляните по нашите земи около силния карстов
извор в непосредствена близост до някогашната перущинска махала Пастуша траките
създали свое селище. В района му са открити 29 надгробни могили, сред които найизвестните са Духова могила и Банова могила.
Средновековната крепост Перистица се намира на около десетина километра южно
от Перущица, в непосредствена близост до някогашния манастир „Свети Тодор”.
Крепостта е строена от византийския император Юстиниян I (527 – 565 г.). За първи път
името й се споменава през XIII век и се свързва с името на българския цар Михаил II Асен.
Перистица се споменава и през 1344 година, когато крепостта била преотстъпена от
византийците на българския цар Иван Александър.
Червената църква е сред най-забележителните паметници от V – VI век. Повечето от
нашите и чуждите изследователи се обединяват около идеята, че Червената църква край
Перущица е била изградена в края на V или началото на VI век при управлението на
император Анастасий.
Община Асеновград има стратегическо място в националната и европейска мрежа
от транспортни и културни коридори. Територията на общината е вход на поклоннически
пътища към Родопите и Беломорието. Тук е най-голямата манастирска агломерация в
Родопите (родопската Света гора), свързваща Балканския коридор “Виа Игнация” с
културната ос „Юг-север“ и по транспортен коридор № 9 към великотърновската Света
гора и румънските манастири (виж “Monasteries of the Via Egnatia”, The European
Commission, INTERREG II Initiative).
Една от атрактивните особености на Община Асеновград е наличието на система от
култови места и обекти от различни епохи:
¾
неолитно култово находище в местноста Лопките край с. Долнослав – найголямото на Балканския полуостров и едно от първите открити в света;
¾
тракийско скално светилище Белинташ, разположено в Добростанския
планински масив на 33 км югоизточно от Асеновград. Скалното светилище има статут на
археологически паметник на културата с предварителна категория от “национално
значение”. Хронологическият период на съществуване на светилището се определя от края
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на халколита до края на IV в. - началото на V в. след Христа. Светилището притежава
висока- културно- историческа, научна и експозиционна стойност, а територията му се
посещава от много туристи.
¾
останки от светилища на други култури – елинска, мюсюлманска и др.;
¾
архитектурните исторически паметници в региона включват четири
манастира – Бачковски, Горноводенски, Мулдавски и Араповски, 33 църкви около 200
параклиса – над 50 в градската част, и многобройни в останалата територия на община
Асеновград.
Най-известен от тях е Бачковският манастир. Намира се на 10 км южно от
Асеновград, в южния край на с. Бачково. Основан е през 1083 г. и е вторият по големина в
България. Тук са Съборната черква “Успение Богородично”, построена през 1604 г.,
черквата “Св. архангел Михаил” (ХІІІ-ХІV в.) и в по-малкия двор - черквата “Св. Николай”,
построена през 1834 г., със стенописи от Захарий Зограф (1840 г.). Забележителни са
старинната чудотворна икона на Св. Богородица от 1310 г., както и най-голямата
панорамна стенописна композиция в България “Изнасянето на чудотворната икона”- дело
на Алекси Атанасов (1846 г.).
Асеновата крепост - символът на Асеновград, е разположена върху скалите над
шосето Асеновград-Смолян, минаващо по долината на Чепеларска река. Крепостта се
състои от външно укрепление и вътрешна крепост. Тук е черквата "Св. Богородица
Петричка" (строена през ХІІ век), която е най-добре запазената постройка от целия
комплекс.
Друг основен поклоннически център в Родопите е Кръстова гора. Една от легендите
разказва, че в тази местност е заровена част от кръста, на който е бил разпнат Исус
Христос. Тук около църквата “Покров на Пресвета Богородица” и новопостроеният
манастирски комплекс всяка седмица в петък вечер се събират поклонници за нощно
бдение. В навечерието на 14 септевмри хиляди хора, търсещи изцеление и просветление, се
молят за здраве и благоденствие пред 99 килограмовия кръст, който също като лековитата
вода от “Аязмото” има чародейна сила - вярват миряните.
Друг паметник на културата с историческо значение, е църквата “Св. Троица” в с.
Югово. Тя е построена през 1842 год. В интериора са запазени стенни иконописи, рисувани
до началото на 70–те години на ХІХ век. Иконостасът е таблен с резбована венчилка и
рисувани двери, с ценни икони от 1946 год. и 1851 год.
Училища по изкуствата и културата
От общо 19 средни училища по изкуствата и културата в Република България, две са
на територията на град Пловдив:
- Национално училище за музикално и танцово изкуство “Добрин Петков”
- Средно художествено училище за изящни изкуства “Цанко Лавренов”
В Пловдив функционира и едно висше училище – Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив.
Библиотеки и читалища
Народните читалища са самобитно творение на българския народ. Те имат голяма
заслуга за обществено-културното му развитие, израз на стремежа му към знания, култура,
творчество и изява.
В Пловдивска област са регистрирани и функционират общо 203 народни читалища
с прилежащите им библиотеки. Те развиват разнообразна художествена самодейност,
обхващаща различни сфери на културата като: народно творчество, музикални, танцови и
театрални състави, изобразително изкуство, занаяти и др. Основна част от дейността на
читалищата е разработването и реализирането на общинските културни календари,
включващи различни мероприятия – чествания на годишнини, национални, официални и
религиозни празници, забавно-увеселителни прояви, организиране на театрални
постановки и концерти, мероприятия на открито, събори, фестивали и др.
В повечето населени места, читалищата се помещават в общински сгради,
предоставени им безвъзмездно съгласно закона за народните читалища. Състоянието на
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сградния фонд е един от проблемите, които спъват читалищната дейност. Повечето от
сградите са строени през 60-те години на миналия век, когато населението в селата е било
многобройно и за онова време същите са били полезни и функционални. Липсата на
достатъчно средства в последните години е причина за затруднения в поддръжката и
ремонта на сградата.
Регионална народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив е втора по големина в
Република България. Изпълнява функции на второ национално книгохранилище за
българската литература. Библиотечният фонд надхвърля 1 милион и 500 хиляди
библиотечни единици в настоящия момент.
Музеи
Историческият музей в Пловдив, открит през 1951 г., се представя от 4 големи
отдела, създадени през различни години и обединени през 1993 г. Те проследяват
историческото минало на Пловдивския край от ранноосманския период (XV-XVII век) до
съвремието. Във фонда на музея се съхраняват над 60 000 експоната.
Етнографският музей в Пловдив се помещава във възрожденска къща, построена
през 1847 г. Експозицията е разделена в 5 отдела и илюстрира бита и културата на
населението в Пловдивския регион - селско стопанство и занаяти; народни носии и тъкани;
фолклорни костюми и музикални инструменти; архитектура от Възрожденската епоха.
Археологическият музей – Пловдив е една от първите културни институции в
България. Официално открит през 1882г., неговото развитие преминава през етапа на
археологическо-нумизматичен кабинет до окончателното му обособяване като
Археологически музей през 20 години на XX век.
Археологическият музей притежава една от най-богатите колекции от 100 000
експоната, произведения на човешкото изкуство и бит, свързани с историята на Пловдив и
региона.
Къщата-музей “Васил Левски” – Карлово е реставрирана в оригиналния си вид през
1933 г. и отворена като музей през 1937 година. Основната колекция във фондовете се
състои от сбирка от фотокопия, документи и други свидетелства, свързани с живота на
Левски и приноса му в борбата за свобода на българския народ. От 2000 г., музеят е обявен
за държавен културен институт с национално значение и наименование музей “Васил
Левски” – Карлово. През последните години, той се посещава от около 35 хиляди души
годишно.
Археологическият музей в гр. Хисаря е разположен в централната част на града. По
статут той е общински, с регионално значение. Музеят се помещава в сграда, която е
общинска собственост. Музейната експозиция се състои от два основни раздела –
археология и етнография. В отдел археология се съхраняват движими паметници на
културата най-общо от V хил. пр. Хр. до късното Средновековие. Етнографската част на
музея представя материалната и духовна култура на населението от Хисарския район от
Възраждането до наши дни. Музейният фонд наброява 3155 единици. Преди 1989 г. музеят
се посещава годишно от около 200 000 туристи, а през последните години годишният поток
на туристи в Археологическия музей е 3000 души.
Исторически музей – Перущица. В него се пазят ценни експонати, свързани с
историческото минало и героизма на населението от района.
Къща-музей „Иван Вазов” – Сопот. Родната къща на писателя се намира в
централната част на града, на площад “Иван Вазов”. Действителната къща е разрушена в
годините преди Освобождението на България от турско робство и реконструирана през
1932 година. Музеят е открит през 1935 г.
Национален музей „Христо Ботев” – Калофер. Музеят е изграден на мястото, на
което е била построена последната къща на Ботьовото семейство. Музейният комплекс се
намира в Ботевата градска градина и обхваща: Мемориалната къща-музей, изложбената
зала, паметника на Христо Ботев, и паметника на Иванка Ботева – майката на поета.
Мемориалната къща-музей представя автентичната обстановка, в която е отраснал Ботев. В
изложбената зала се съхраняват лични принадлежности, документи, публикации, предмети
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на изкуството и други материали, свързани с живота и творчеството на Христо Ботев,
неговото семейство и сподвижници.

Театри
Драматичен
театър “Н. О.
Масалитинов”Пловдив
Куклен театър –
Пловдив

Таблица 5.7.1. Театри
Брой
Брой
Приходи от
Представления
Зрители
билет
/2005 г./
/2005 г./
/2005 г./

Средна цена
/2005 г./

112

36 523

157 804

4,32

330

25 407

56 338

2,21

Източник: НСИ – ТСБ Пловдив

Фестивали, конкурси и други значими мероприятия
9 Международен фестивал на камерната музика – м. юни, Пловдив
9 “Верди” фестивал – м. юни, Пловдив
9 Международен театрален фестивал “Сцена на кръстопът”– м. септември,
Пловдив
9 Международен куклено-театрален фестивал “Двама са малко-трима са много”
– м. септември, Пловдив
9 ХІІ Международен пленер на графичното ателие – м. март, Пловдив
9 Международен пленер по живопис, Старинен Пловдив – м. юли, Пловдив
9 Международен телевизионен фестивал “Златната ракла” – м. октомври,
Пловдив
9 Връчване на Националната награда “Христо Г. Данов” за принос в
националната книжовна култура , къща-музей “Христо Г. Данов” – м. юни, Пловдив
9 Международен фолклорен фестивал – м. август, Пловдив – Античен театър
9 ІV Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри “Кукове –
Раковски 2006” – м. февруари, Раковски
9 Честване на годишнина от Априлското въстание – м. май, Перущица
9 Честване празника на Съединението – м. септември, Съединение
Към съдържанието

6. Техническа инфраструктура
Развитието на техническата инфраструктура в областта е свързано с геостратегическите функции на областния център Пловдив. Специфичното разположение на
града в Тракийската равнина го прави многофункционален транспортен възел с
международно значение. От тук минават международните транспортни коридори № 4 и
№ 8. Отличните транспортни връзки го превръщат в удобен логистичен мост между Европа
и страните от Близкия Изток и Азия.

6.1. Водоснабдяване и канализация
Отрасълът водоснабдяване и канализация има изключително важно значение не
само за благоустрояването, но и за цялостното икономическо и социално развитие на
населените места в Пловдивска област. Качеството на услугите, които се предоставят чрез
него в голяма степен определят облика на едно населено място и неговите възможности за
развитие.
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Състояние на инфраструктурата
Водоснабдителни системи
За водоснабдяването на населените места с вода за питейно-битови цели се
използват само около 8% от използваемите водни ресурси на областта. Независимо от това,
то има изключително важно значение за благоустрояването на селищата и повишаване
стандарта на живот на населението. Населението в областта е 729 131 души.
С изключение на 1селище във всички останали населени места в областта има
изградени централни водоснабдителни системи.
Общи показатели и основни параметри характеризиращи състоянието на
водоснабдяването в областта:
• общ брой на населени места – 214 бр.
• брой на водоснабдените населени места - 213 бр.
• брой на неводоснабдените населени места - 1 бр.
• процент на водоснабдените населени места – 99,5%
• население обслужвано от централно водоснабдяване -728 731 д. или
99,95% от общото население.
Вид на водоизточниците:
• от повърхностни течащи води- 19бр.
• от подземни водоизточници – 443бр
Подаването на водата до потребителите в населените места се осъществява чрез
водопроводна мрежа с обща дължина 4083 км., в т.ч:
• от етернитови тръби 3235,78 км. 79,25%
• от стоманени тръби 607,55 км. 14,88%
• от чугунени тръби 71,45 км. 1,75%
• от полиетилен, PVC тръби 28,58 км. 0,7%
• от поцинковани тръби 139,64 км. 3,42%
Общо подадената вода в годишен размер варира средно между 91-95 млн. м3/год, от
които 5-5,5 млн. м3/год гравитачна.
За подаване на вода към населените места по водоснабдителни системи са изградени
135 бр. помпени станции и 170 бр. водоеми с общ обем 87475 м3.
За подобряване качеството на водите до изискванията за питейни цели са изградени
5 бр. пречиствателни станции за питейни води. Те имат обща производителност 2,2
мил.м3/год., което представлява 2,42% от общото подавано във водоснабдителните системи
количество вода.
Канализационни системи
Канализационните системи в населените места осигуряват отвеждането и
пречистването на отпадъчните битови, дъждовни и промишлени (след предварително
пречистване) води и заустването им в съответния водоприемник. Те имат важно значение
за поддържането на благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на водните
ресурси от замърсяване и поддържане на екологичното равновесие.
По степен на изграденост на канализационната мрежа в населените места и
пречиствателни станции за отпадни води има значително изоставане спрямо развитието на
водоснабдителните системи. Канализационните системи са предимно смесени – битоводъждовни.
Общо за Пловдивска област изградената канализационна мрежа и външни колектори са с дължина 771,5 км.
Броят на населените места с изцяло или частично изградена канализационна мрежа е
14, от които 11 са градове. Броят на обхванатото с канализационна мрежа население е
501415 жители.
Експлоатационното състояние на изградените канализационни системи не е добро.
В част от по-малките селища канализационната мрежа е изграждана предимно по
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стопански начин, без да се съобразява с нормативните изисквания. Около 20% от
изградените канализационни мрежи са физически и морално амортизирани, и се нуждаят от
реконструкция. В някои случаи е необходима цялостна подмяна на канализационни
участъци или промяна в схемата поради невъзможност за провеждане на дъждовните
отпадъчни води. Това важи и за град Пловдив, където извършеното застрояване и
благоустрояване през последните 10 години доведе до съществено увеличение в
отводняваните площи и на отточния коефициент.
В периода от 1945 г.-1980 г. е изградена по-голямата част от съществуващите и днес
водоснабдителни системи. Тяхното управление се осъществява от “В и К” ЕООД - Пловдив
и е 100% държавна собственост. Водоснабдителните системи на всички населени места се
поддържат и експлоатират от дружеството.
Регионалната структура и обхват на “В и К” ЕООД - Пловдив дава възможност за
по-голямата им финансова стабилност и по-добро техническо и технологично оборудване.
Това позволява регионалното дружество да формира достатъчно големи приходи с цел
насочване на средства за решаване на най-важните проблеми и възвращаемост на
необходимите инвестиции.
Недостатък при тази форма на управление е липсата на достатъчно възможности за
участие на общинските власти в управлението на В и К услугите и недостатъчната им
ангажираност при изграждане на инфраструктурата.
Изградената след 1998 г. В и К инфраструктура е собственост на общините, на
територията на която се намира, съгласно приетите тогава изменения в Закона за
общинската собственост. Част от тези системи са актувани, като публична общинска
собственост, а по-голямата част се използва без да е предадена за стопанисване и
експлоатация. Други общини, след взети решения на общинските съвети ги предават за
стопанисване и управление на “В и К” ЕООД-Пловдив, с договор за срочно ползване от
търговското дружество.
Липсата на ясни принципи за собствеността и начина на ползване на
новоизградената В и К инфраструктура с общински средства създава изключително сложни
проблеми при стопанисването и управлението й, както и невъзможност да се начисляват
амортизационни разходи за нейното поддържане и възобновяване от страна на “В и К”
ЕООД - Пловдив.
Финансово-икономическо състояние на “В и К” ЕООД -Пловдив
“В и К” ЕООД-Пловдив предоставя водоснабдителни услуги във всички общини в
областта и икономическите показатели на дружеството дават ясна картина за състоянието
на целия отрасъл.
Анализът на тези показатели показва следните основни тенденции:
• нарастване на печалбата до 2001г.;
• вземанията и задълженията показват трайна тенденция към нарастване;
• броят на заетите лица показва тенденция към запазване;
• средните месечни заплати показват тенденция към плавно нарастване.
Особено тревожна е тенденцията за нарастването на несъбраните вземания. След
решението на Върховния административен съд за отмяна на текстовете в отменената вече
Наредба № 9 за реда и условията за ползване на В и К системите, които даваха права за
прекъсване на водоподаването при неплатени сметки, несъбраните вземания бележат
чувствителен ръст.
Над 98% от приходите на дружествата се формират от тяхната основна дейност –
водоснабдяване и канализация. В цените на които те предоставят услугите на
потребителите са включени пълните разходи за експлоатация.
Вложени инвестиции за развитие на В и К инфраструктурата
За периода 2002г.-2005г. основните източници за финансиране във В и К отрасъла са
субсидии от Републиканския бюджет и собствени средства на общините,
предприсъединителни програми и международни финансови споразумения, както и
инвестиции от страна “ВиК” ЕООД - Пловдив.
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Включените средства за инвестиции от търговското дружество “В и К” ЕООД са
значително по-малко от размера на годишните амортизационни отчисления за този период,
което се вижда от следната таблица:
Таблица 6.1.1.1. Вложени инвестиции за развитие на В и К (хил.лв.)
Показател

2002 год.

2003 год.

2004 год.

2005 год.

Придобити ДМА

2205

1995

1559

1152

Амортизационни отчисления

3371

3269

3178

2988

Вложени инвестиции

1626

2307

1853

2152

Източник:” В и К”ЕООД - Пловдив

Въпреки,че размерът на инвестициите през 2005г. нараства, същите са недостатъчни
за развитието и обновяването на отрасъла “В и К”. Възможностите за разрешаването на
инвестиционните проблеми на дружествата до голяма степен са ограничени от
провежданата социалната политика по отношение цената на водата.
Направеният анализ за състоянието на отрасъла В и К дава възможност да се
направят следните основни изводи:
• Водните ресурси, формиращи се на територията на областта, в количествено
отношение са достатъчни да обезпечат нормалното водоснабдяване на населените места.
• отклонения в качеството на подаваните води се констатира в част от населени
места захранени с подземни води от терасата на река Марица – в т.ч. Първомай,
Караджалово, Милево, както и отделни сондажи за гр.Пловдив са с наличие на манган.
• Необходимо е да се въведе алтернативен водоизточник за населените места
по поречието на р. Марица, които са с отклонения в качествения състав на водата /манган,
нитрати, нитрити и др./. Тези проблеми могат да бъдат решени с реализирането на проект
“Водоснабдяване на гр. Пловдив, гр. Хасково и прилежащи към тях общини от каскада
Въча”. Реализацията на този изключително важен инфраструктурен проект ще се осигури
качествена гравитачна вода за 70% от населението в областта в дългосрочна перспектива и
ще снижи многократно енергийните разходи за водоснабдяване.
• За доставяне до потребителите на вода с питейни качества и за подобряване
надеждността на водоснабдяването е необходимо значително да се подобри управлението
на водоснабдителните и канализационните системи и да се стимулират всички действия,
водещи до рационалното и икономично използване на водите.
• Въпреки високата степен на изграденост на водоснабдителните системи в
населените места, по-голямата част от тях - около 80% са изградени от азбестоциментови и
стоманени тръби в периода 1960г.-1980г. Това прави тези системи морално и физически
амортизирани, с висока аварийност, ниска ефективност при експлоатацията им и високи
загуби. Необходимо е да се извърши подмяна и рехабилитация на износената водопроводна
мрежа с цел намаляване на физическите загуби на вода.
• Сезонен режим на водоподаване на територията на областта се въвежда само
при необходимост, в месеците на маловодие и завишена консумация, само за ограничен
брой селища с изградени водоснабдителни системи. В зависимост от влажността на
годината и състоянието на водоизточниците с режим на водоснабдяване през летните месеци може да засегне само от 0 до 2% от жителите на областта.
• Състоянието на изградените канализационни системи на населените места не
отговаря на съвременните изисквания. По-голямата част от тях са изграждани в периода
1960г.-1975г. и са изпълнени от бетонови тръби. Над 20% от тях са амортизирани и се
нуждаят от реконструкция.
• Управлението на търговските дружества се извършва при липса на
национална стратегия за развитие на отрасъла водоснабдяване и канализация и без ясни и
конкретни цели, които да подобрят ефективността на работата и качеството на водните
услуги. След 2001 г. търговските дружества с държавно участие за първи път разработиха
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свои бизнес-програми. Макар и с недостатъчно ясно формулирани цели в тях, както и
източници за финансиране при реализацията им, те дават възможност да се определят
основните проблеми в отрасъла, да се набележат мерки за преодоляването им, както и да се
постави обективна основа за отчитане на резултатите на дружествата и съответно да се
предприемат действия.
Пречиствателни станции за отпадъчните води от населените места
Канализационните системи в населените места осигуряват отвеждането на
отпадъчните битови, дъждовни и промишлени води и заустването им (след предварително
пречистване) в съответния водоприемник. Пречиствателните станции играят основна роля
за опазване на водните ресурси от замърсяване и поддържане на екологичното равновесие.
Докато водоснабдителната инфраструктура е сравнително добре развита и
централизираното водоснабдяване обслужва 99,95% от населението в областта, то степента
на изграденост на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции е
значително по-ниска и може да се оцени като незадоволителна.
Водните ресурси в Пловдивска област се формират от оттока на вътрешните реки и
подземните води. Тяхното опазване, рационално използване и управление е от жизнено
важно значение за устойчивото развитие на областта. При тенденцията за нарастване на
водопотреблението, дефицитът на вода ще расте и може да се превърне в социален,
икономически и екологичен проблем за областта и региона, поради което пречистването на
отпадъчните води придобива изключително важно значение. Отделно от това Република
България е страна в редица международни спогодби за ограничаване на трансграничните
замърсявания.
Към настоящия момент в областта са изградени и функционират само 2 броя
градски пречиствателни станции за отпадъчни води, от които една е само с механично
пречистване на водите и една с механично и биологично пречистване. Те обслужват
съответно гр. Хисар и гр. Пловдив с общо население 365 хил. души. Отделно от тях
функционират повече от 70 локални пречиствателни станции на промишлени предприятия
и отдалечени от населении места обекти. По-големи обекти с изградени ПСОВ са ВМЗ
Сопот, «Целхарт» Стамболийски, «Сокотаб България» ЕООД, «Либхер Хаусгерете
Марица» ЕООД и др.
Съгласно изискванията на ЕС и националното ни законодателство отпадъчните
води, включени в канализационните системи на населени места с над 10 000 еквивалентни
жители, трябва да бъдат предмет на вторично пречистване преди заустването им във
водоприемниците.
Разширение на градска пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ Пловдив
• Обслужвано население 355 771 жители (след прехвърляне на отпадъчните води от
северната част на града). Броят на еквивалентните жители по БПК5 е 662 592.
Водоприемник на отпадъчните води е река Марица, която е IIІ-та категория. Степента на
изграденост и ползваемост на канализационната мрежа е 99%.
Проектът за реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Пловдив е реализиран и
въведен в експлоатация. Не е въведена в експлоатация помпената станция за прехвърляне
на каналните води от северната част на гр. Пловдив поради повредите причинении от
наводнението. По тази причина каналните води от северната част на града се заустват
директно в река Марица, без се пречистват. Предстои възстановяване на помпената станция
и пуск.
• Очакван ефект:
- Подобряване екологичното състояние на р.Марица.
- Ще се преустанови постъпването на следните товари във водоприемника:
32 585 кг/ден БПК5 ,
58 142 кг/ден НВ,
2 705 кг/ден общ азот.
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- Принос в опазване качеството на водите в трансгранично водно течение - река
Марица.
Изграждане на ГПСОВ Асеновград
• Население 60 000 жители. Водоприемник на отпадъчните води е р.Чепеларска,III
категория, приток на р.Марица. Степента на изграденост на канализационната
мрежа е 70%. Довеждащият колектор е частично изграден. Изготвени са ППП за
изграждане на ГПСОВ.
• Очакван ефект:
- Подобряване на екологичното състояние на водоприемника.
- Принос в опазване качеството на водите в трансгранично водно течение - река
Марица.
Изграждане на ГПСОВ Карлово
• Население 28 220 жители. Броят на еквивалентните жители по БПК5 е 52 259.
Водоприемник на отпадъчните води е р.Стара река, II-ра категория, приток на
р.Стряма. Степента на изграденост на канализационната мрежа е 70%. Има
изготвен идеен проект. Частично изграден довеждащ колектор.
• Очакван ефект:
- Подобряване екологичното състояние на водоприемника.
- С изграждането на ГПСОВ ще се преустанови постъпването на следните товари в
реката: 3 500 кг/ден БПК5 , 3 000 кг/ден НВ, 480 кг/ден общ азот и 36 кг/ден
общ фосфор.
Изграждане на ГПСОВ Стамболийски
• Население 15 463 жители. Водоприемник на отпадъчните води е р.Марица - III-та
категория. Степента на изграждане на канализационната мрежа е 60%. Има
изготвени цялостни ППП за Групова пречиствателна станция от района на
гр.Стамболийски.
• Очакван екологичен ефект:
- Подобряване на екологичното състояние на р.Марица, която не отговаря на
проектната си категория по показател нитритен азот.
- С изграждането на ГПСОВ ще се преустанови постъпването във водоприемника
на следните товари:
сезонно -15 386 кг/ден БПК5, 4 808 кг/ден НВ.
извън сезона -9 731 кг/ден БПК5, 5 037 кг/ден НВ.
- Принос в опазване качеството на водите в трансгранично водно течение - река
Марица.
Изграждане на ГПСОВ Първомай
• Население 26 271 жители. Броят на еквивалентните жители по БПК5 е 112 233.
Водоприемник на отпадъчните води е сухо дере, което зауства в р.Марица - II-ра
категория. Степента на изграденост на канализационната мрежа е 90%, а
степента на ползваемост - 60%. Има изготвени цялостни ППП и частичен
работен проект.
• Очакван екологичен ефект:
- Подобряване екологичното състояние на р.Марица, която не отговаря на
проектната си категория по показател нитритен азот.
- С изграждане на ГПСОВ ще се преустанови постъпване във водоприемника на
следните товари: 5 828 кг/ден БПК5 и 4 268 кг/ден НВ.
- Принос в опазване качеството на водите в трансгранично водно течение - река
Марица.
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Реконструкция и модернизация на ГПСОВ Хисар
• Население 17600 жители. Брой на еквивалентните жители по БПК е 28 700.
Изготвени са ППП за обекта.
• Очакван ефект:
- Подобряване екологичното състояние на водоприемника язовир Миромир.
- С изграждането на ГПСОВ ще се преустанови постъпването на следните товари
в реката: 1 800 кг/ден БПК5, 1 400 кг/ден НВ, 480 кг/ден общ азот.
По големи предприятия, които до настоящия момент не са решили проблема с
изпускането на замърсени промишлени води са: “КЦМ”-АД, “Агрия”-АД, Спиртна
фабрика-Катуница, “Свиневъдство” ЕАД-Маноле.
Към съдържанието

6.2. Транспортна мрежа
6.2.1. Пътна мрежа
Развитието на пътната и ж.п. мрежа в областта също е свързано с функциите на
град Пловдив, резултат на което е високият относителен дял на пътищата от висок клас
(27,2% при средна стойност за страната 17,3%). Областта се обслужва от два пътя с
международно значение (Е-80 по направлението Пловдив-Свиленград и Е-871 по
направление Карлово–Карнобат-Бургас/Варна) и изградения участък от АМ “Тракия”.
Разстоянието между град Пловдив и административната столица София е 156 км и се
преодолява за 1,30 – 2 часа с автомобилен транспорт по АМ “Тракия”. С ж.п. транспорт
разстоянието Пловдив - София се извършва по І -ва главна ж.п. линия София-Пловдив,
която е удвоена и електрифицирана, но поради не ритмичното извършване на планови
ремонти на железния път и движението на возилата със скорости значително по-ниски от
проектните времето за пътуване с ж. п. транспорт е увеличено и се изминава според
категорията на влаковете от 2,15 до 3 часа.
Съгласно Закона за пътищата, пътищата в страната са републикански, общински и
частни. В качеството на обективен критерий за преструктуриране на съществуващата пътна
мрежа е използвано “значението на пътя” – държавно или местно.
Според приетия критерий Републиканските пътища са от национално значение и
осигуряват маршрути от държавен интерес. Те са изключителна държавна собственост и не
могат да бъдат продавани или отдавани под наем, освен на концесии. Дължината на
Републиканските пътища на територията на Област Пловдив е 1021.557 км, разпределени
както следва: Автомагистрала “Тракия” - 49.857 км; първокласни пътища - 128.688 км;
второкласни пътища - 239.896 км и третокласни - 354.580 км.
Общинските пътища са от местно значение и осигуряват маршрути от общински
интерес. На територията на област Пловдив общинските пътища са с дължина 1098,450 км
и са собственост на общините - те също не могат да бъдат продавани и отдавани под наем,
освен на концесии.
По отношение структурата на пътната мрежа според настилката, най- голям е дела
на асфалтобетоновата – 92,56 %, а без настилка са 6,09 %.
Република България, като страна кандидатка за членство в ЕС, разглежда развитието
и усъвършенстването на общоевропейската транспортна структура като част от стратегията
на страните от ЕС за формиране на свободни икономически зони и пазари. В този смисъл
изграждането на общоевропейските транспортни коридори на територията на Пловдивска
област е от голямо значение за ускоряване процесите на интегриране на Югоизточна с
Централна Европа във всички сфери на общественото развитие. Едновременно с това,
развитието на пътната инфраструктура по направлението на общоевропейските
транспортни коридори ще се отрази ползотворно върху всички области на социалния живот
у нас и ще съдейства за ускореното развитие на икономиката и пазарните отношения в
страната и областта.
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Най - важни за транспортното обслужване в областта са трите преминаващи общоевропейски транспортни коридори ІV, VІІІ и Х /които на територията на област Пловдив
съвпадат, като ареал/ в направление запад-югоизток “София – Истанбул”, с посока – западизток “ София-Бургас/Варна”.
Общоевропейският транспортен коридор № Х “Калотина – София – Пловдив –
Свиленград” и коридор № ІV свързват Централна и Западна Европа с юго-източните й
райони, страните от Черноморския басейн, Азия и Близкия Изток. Те имат трансконтинентално значение. На територията на нашата страна са формирани от първокласен път І-8 /Е80/, а в отделни участъци и от автомагистралите "Тракия" . От древността до днес
транспортен коридор № Х е запазил ролята си на главна транспортна ос, пресичаща територията на страната и областта, по която преминава значителен товаро- и пътнико-поток.
Първокласният път I-8 ”Калотина - София - Пловдив – Свиленград” е с двулентов габарит
7.5/12 м. Успоредно на първокласния път I-8 “Калотина - София - Пловдив - Капитан
Андреево” на територията на Пловдивска област изцяло е изградена и автомагистрала
"Тракия" с дължина 49,857 км.
Общоевропейския транспортен коридор № 8 “Варна/Бургас-Стара Загора– Пловдив–
София–Скопие–Кафасан-Тирана–Вльора-Бари”, ще подобри търговските връзки от Черно
до Адриатическо море, а също така и контактите между съседните държави. Пресичането
на този коридор с направлението на коридори № ІV и № Х осигурява пряка връзка на
пазарите в страните от Близкия изток и Азия.
Добра перспектива имат транспортните услуги, предлагани на територията на
областта – интермодални и комбинирани превози, спедиторски услуги и други. Международният товарен поток се ориентира в направление I-8 (Е 80) и Автомагистрала “Тракия”.
Общините Пловдив, Марица, Родопи, Асеновград, Първомай, Раковски се характеризират с висока транспортна съоръженост на територията си. Град Пловдив се оформя, като транспортен център от първи ранг, а Асеновград, Първомай, Раковски и Карлово са
транспортни центрове от втори ранг, чиято специализация е обслужването на международния пътнико и товаропоток, включително и извършване на комбинирани превози.
Пред всички общини стои проблема за поддържане на бившата четвъртокласната
пътна мрежа, както и ремонта и рехабилитацията на градската улична мрежа. В почти
всички общини и местната и уличната мрежи са в много лошо състояние. Ръководствата на
общинските администрации трудно успяват да заделят средства от общинския бюджет. Те
трябва да търсят други механизми за финансиране на тези дейности и много от тях в
общинските си планове поставят подобрението на транспортната инфраструктура като
приоритетно направление.
За строителството и поддържането на пътищата осигуряваните финансови средства
са крайно недостатъчни, поради което за сега се финансират само приоритетни проекти с
доказана икономическа ефективност и предимно в сътрудничество с банкови и
международни институции. За решаване на финансовите проблеми в бъдеще се предвижда
чувствително разширяване сътрудничеството на частно-публичното партньорство, чрез
прилагане на различни форми – концесионен принцип, обществени поръчки и други, на
базата на утвърдената законова уредба.
Характерно за пътната мрежа на област Пловдив е добрата достъпност на
общините към областния град. Основна роля в това отношение има изградеността на
автомагистрала “Тракия” през цялата територия в посока запад-изток на Пловдивска
област, както и извършените й рехабилитации по програма “Транзитни пътища”. Връзките
на общините Раковски, Марица и северната и източната част на Родопи се осъществяват
чрез автомагистрала “Тракия” и пътищата от първи, втори и трети клас пресичащи я в
посока север – юг, като традиционно същите общини се обслужват и чрез първокласния
път I-8 (E 80 София – Бургас) във връзката си с градовете София, Стара Загора и Хасково.
Територията на община Сопот и община Карлово са с много добро обслужване от
първокласен път I-6 (E 871 София – Сливен – Бургас/Варна), като се има предвид, че една
част от първокласния път е рехабилитиран по програма “Транзитни пътища”, а чрез
второкласния път ІІ-64 с общините Хисар, Калояново, Марица и областния център
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Пловдив, а от тук и с автомагистрала “Тракия” в посока изток-запад и югоизток.
Обвързаността на останалата част от територията на областта към областния център и към
републиканската пътна мрежа се осъществява чрез републиканската пътна мрежа от втори
и трети клас, като важна част във функционирането й заема републикански път II–
86(Смолян – Пловдив) за общините Асеновград и Лъки, II-58 – осигуряващ връзката към ІІ86 и E80 на населени места от югоизточната част на община Асеновград.
Трябва да се отбележи че вътрешнорегионалните потоци към съседните области в
по-голямата си степен се обслужват от автомагистрала “Тракия”, първокласната и
второкласна пътна мрежа.
Важно е да се отбележи, че в по-голямата си част бившата четвъртокласна пътна
мрежа е прекатегоризирана в общински пътища, които са в крайно лошо състояние и не
позволяват осъществяването на удобна достъпност между общините за най-кратко време с
най-малко разходи. Към тези пътища следва да се посочат: Стряма-Стрелци-Сърнегор,
Раковски-Дрангово-Златосел,
Чалъкови-Белозем-Чоба,
Съединение-Голям
чардакЦаримир-Връзка с път ІІ-64 гореизброените пътни връзки са в лошо техническо състояние,
което затруднява икономическите връзки между тези съседни територии. По същия начин
следва да се посочи състоянието на третокласните пътища: Старосел- х. БарикадитеКопривщица (Софийска област), Пловдив-Храбрино-Лилково-х.Персенк-Михалково
(Смолянска област).
Преобладаващата част от пътната мрежа на област Пловдив е от трети клас и
общински пътища /бивши ІV клас/, които не осигуряват възможности за най-добрия достъп
на периферните райони до автомагистрала “Тракия” и първокласните пътища Е-8 и Е-6.
Най-осезателно е това затруднение за общините от южната част на областта, където има
нужда от улесняване на връзките със съседните области Смолян и Пазарджик “в
дълбочина”.
Всички третокласни и общински пътища се нуждаят от основна рехабилитация за да
удовлетворят изискванията за носимоспособност и сигурност, за да изпълняват нормално
обслужване на зоните с икономическа натовареност – обслужването на промишлените зони
на Пловдив, Асеновград, Марица и Раковски.
Остър специфичен проблем за град Пловдив е изграждането на източната дъга на
околовръстния ринг на Пловдив за насочване транзитните транспортните потоци от
общините Асеновград, Родопи и Куклен, а също и тези от Смолянска област по АМ
“Тракия”, І-8 /Е-80/, както и с общините на север от АМ “Тракия”. Формирането на
потоците “начална–крайна цел “ е свързано с икономическата активност на областния
център и модалното разпределение на товаропотоците към автомобилния и ж.п.транспорта.
Разпределението на транспортните потоци в град Пловдив и осигуряване на
провеждането им по градските магистрални трасетата е свързано с изграждане на бул.
“Северен”, Южната тангента и разширение на бул.”Източен”. Създаването на оптималната
териториална организация на транспортната инфраструктура ще бъде едно от най-големите
предизвикателства при разработването на Общия устройствен план на град Пловдив.
Таблица 6.2.1.1. Състояние на републиканската пътна мрежа
Клас на републиканската пътна мрежа
Автомагистрали: А-1- АМ “ Тракия”
Първокласни: І-8 /Е80/, І-6 /Е871/
Второкласни: ІІ-35, II-56, II-58, ІІ-64, ІІ-66, ІІ86,
Третокласни:

Прекласирани бивши четвъртокласни
в третокласни:
РПМ:

Обща
дължина
49,857

128,688
239,896

Състояние на настилката
добро
средно
лошо
34,533
8,400
6,924
86,739
22,090
19,859
65,289
53,736
120,871

354,580
246,536

73,246
33,258

1 021,557

293,065

63,270
47,828

218,064
167,450

195,324
533,168
Източник: ОПУ – Пловдив
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Таблица 6.2.1.2. Общинската пътна мрежа – състояща се от бивша четвъртокласна
пътна мрежа и местни пътища има следното разпределение по общини
Община

Община Пловдив
Община Марица
Община Родопи

Община Асеновград
Община Раковски
Община Хисаря
Община Сопот
Община Карлово
Община Брезово
Община Куклен
Община Перущица
Община Съединение
Община Калояново
Община Садово
Община Лъки
Община Кричим
Община Стамболийски
Община Първомай

Бивши ІV-ти клас
Местни пътища
/km/
/km/
40,366
10,000
56,099
23,803
107,155
58,855
121,950
39,000
49,050
39,607
50,800
2,875
8,000
159,876
2,700
112,400
51,360
23,800
16,800
3,000
39,106
72,653
1,500
36,050
36,000
65,600
23,250
34,420
6,440
19,800
85,430
103,900
14,000
1 098,450
386,578
Общо:
Източник: ОПУ – Пловдив

Като цяло състоянието на общинската пътна мрежа е изключително тежко. По
голямата част от мрежата се нуждае от значителни инвестиции за цялостна рехабилитация.
Средно годишно общините подават сумарна заявка за средства от порядъка на 10 мил.лв.,
но поради ограничения финансов ресурс се удовлетворяват около 10% от нуждите.
Особено трудни за реализация се оказват обектите ново строителство, като: Източен обход
на град Пловдив с нова пътна връзка, осигуряващ връзките на Асеновградска община с АМ
“Тракия” и главен път Е 80.

6.2.2. Железопътна инфраструктура
На територията на Пловдивска област е разположена следната железопътна
инфраструктура: Част от 1-ва Главна ж.п. линия Калотина-София-Пловдив-Свиленград с
дължина 84.00 км, от които само 28,00 км. са електрифицирани и удвоени; част от 3-та
Главна ж.п.линия София-Карнобат-Синдел с дължина 60.00 км, изцяло електрифицирана,
но единична, част от 8-ма Главна ж.п. линия Пловдив – Стара Загора – Бургас с дължина
38,00 км, изцяло електрифицирана, част от 81-ва второстепенна ж.п. линия гара ФилиповоПанагюрище с дължина 37.00км, единична и неелектрифицирана, 82-ра второстепенна
ж.п.линия Пловдив-Карлово с дължина 61,00 км., електрифицирана и единична, 85-та
второстепенна ж.п. линия Разпределителна гара Пловдив – Скутаре с дължина 22,00 км
удвоена и електрифицирана, част от 18-та второстепенна ж.п. линия Стамболийски –
Пещера с дължина 29,00 км., неелектрифицирана и не удвоена и 19-та второстепенна ж.п.
линия Крумово-Асеновград с дължина 10 км., електрифицирана и не удвоена.
Общините обслужвани с ж.п.транспорт са: община Пловдив чрез ж.п.гари:
Пловдив, Филипово и Тракия и ж.п. спирки: Вагонно-ремонтно депо и квартал Прослав,
Община Родопи чрез ж.п.гари: Крумово и Тодор Каблешков и ж.п. спирки: Кадиево,
Ягодово и Маврудово, община Марица чрез ж.п.гари: Скутаре, Маноле, Труд, Граф
Игнатиево и ж.п. спирка Бенковски, община Съединение чрез ж.п.гара Съединение,
община Асеновград чрез ж.п. гара Асеновград, община Карлово чрез ж.п.гари: Карлово,
Стряма, Клисура, Христо Даново, Иганово, Баня, Ботев, Калофер и ж.п.спирки: Розино,
Кърнаре и Дъбене, Община Калояново чрез ж.п. гари: Калояново и Долна махала и ж.п.
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спирки: Песнопой, Горна махала, Иван Вазово и Черноземен, Община Стамболийски чрез
ж.п.гари: Стамболийски и Куртово Конаре и ж.п.спирка Хаджиево, Община Първомай
чрез ж.п. гари Първомай и Караджалово и ж.п. спирка Виница, Община Хисаря чрез
ж.п.гара Хисаря и ж.п. спирка Черничево, община Сопот чрез ж.п.гара Сопот и ж.п. спирка
Анево, община Садово чрез ж.п.гари: Садово, Катуница и Поповица и ж.п.спирка
Чешнегирово, Община Раковски чрез ж.п. гара Белозем, Община Кричим чрез ж.п. гара
Кричим. На територията на Община Куклен изградената железопътна мрежа е 4,3 км. и е
част от индустриален ж.п. клон обслужващ само товарни превози на Комбината за цветни
метали, Агрия и базата на Заводски строежи - Пловдив. Само на територията на общините
Лъки, Перущица и Брезово няма развита ж.п.мрежа.
Основните ж.п.линии са: 1-ва , 3-та и 8-ма Главни железопътни линии. 1-ва ЖП линия
Калотина - София – Свиленград осъществява връзка с направленията на югоизток по
посока Република Турция и на запад през София за всички направления и Западна Европа.
Тя обвързва територията на Пловдивска област и играе изключително важно значение за
осъществяването на товаропреносната дейност от Западна Европа към Република Турция.
Линията е електрифицирана и удвоена в участъка “София-Пловдив”, като предстоящото
реконструиране и електрифициране на линията в участъка “Крумово – Първомай” е един от
най-важните инвестиционни обекти в Пловдивска област. 3-та Главна ж.п. линия “ВарнаКарнобат-Карлово-София” осъществява връзките на Южна със Североизточна България и
по същество се явява елемент на трансевропейския транспортен коридор VIII в аспекта на
неговата железопътна инфраструктура. Ж.п. линията на територията на Пловдивска област
е електрифицирана и еденична и дава добра достъпност на населението от общините
Карлово и Сопот до административната столица София, също и с общини от
Североизточен район и Югоизточния район.
8-ма Главна железопътна линия “Пловдив-Карнобат-Бургас” осъществява връзките
на областта с Югоизточния и Североизточния район, линията е електрифицирана и
единична. От изключителна важност е извършване реконструкция и удвояване на ж.п.
линията на територията на областта за постигане по-високи технически параметри на
железния път и по-високи скорости с цел намаляване времето за пътуване и превоз на
товари.

6.3. Летище Пловдив
Летище Пловдив е разположено на разстояние 12 км югоизточно от град Пловдив.
Разполага с добър достъп до града и балнеоложките курортни комплекси на север чрез път
ІІ-64, а в южна посока чрез път ІІ-86 с курортите в Родопите - Пампорово, Нареченски
бани, Девин, Чепеларе и други. Връзката към гр.София се осъществява по южната
околовръстна дъга на град Пловдив - второкласен път II-86 и Автомагистрала “Тракия”.
На този етап летище Пловдив обслужва предимно чартърни полети с туристически
дистинации и превоз на товари.
Усъвършенстването на летищната инфраструктура и повишаване на ефективността
и качеството на наземното обслужване на пътниците се явяват една от най-важните
предпоставки за развитието на туризма и изисква незабавни и значителни инвестиции за:
разработване на Генерален план, проектиране на инвестиционните обекти за обслужване на
пътниците и развитието на летището, рехабилитация на пистата за излитане и кацане,
разширение и рехабилитация на пътеките за рулиране, разширение на страничните ивици
за безопастност, изграждане на нов пътнически терминал и нов перон, обновяване на
съществуващите терминали, техническо оборудване и подмяна на наземна техника,
оборудване за осигуряване на мерките за сигурност.

6.4.Телекомуникации и далекосъобщения
Пловдив е един от основните телекомуникационни възли в страната. Тук се
осъществяват връзките на Трансевропейската телекомуникационна мрежа с
телекомуникационната мрежа по посока Турция и Близкия Изток, което позволява
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транзитиране на големи съобщителни потоци от Турция и Близкия Изток през територията
на България към Западна Европа.
Селищната телефонна мрежа в областта също е много добре развита, с телефонна
плътност над средната за страната, но с териториални диспропорции (в община Лъки
плътността е почти 4 пъти по-ниска от тази в община Пловдив). Мрежата се модернизира с
изпреварващи темпове, като повече от половината телефонни постове в областта вече са
цифрови, но в две от общините процесът не е започнал. Качеството и видът на
предлаганите услуги се подобряват непрекъснато.
Въпреки че областта има една от най-добре развитите телекомуникационни мрежи в
страната, като осигурява добри възможности за развитие на информационните технологии
и предлагане на съобщителни услуги с европейски стандарти, все още съвременните
съобщителни услуги се предлагат главно в големите градове и курортните центрове.
Модернизацията на мрежата чрез изграждане на оптични рингове и постепенната подмяна
на аналоговите централи с цифрови и в по-малките общини на областта ще позволи
откриване на цифрови номера за бизнеса и населението с разширяване набора от услуги цифрови наети линии, ISDN и широколентов абонатен достъп за предаване на данни,
високоскоростен интернет, интерактивни услуги и др.

6.5. Електроенергийна мрежа
Мрежата високо напрежение в областта е силно развита, като на територията й
попадат системна електрическа подстанция 400/220/110 кV с обща мощност 900 МVА и 19
броя подстанции 110/20 кV с обща инсталирана трансформаторна мощност 1274,5 МVА.
Преносните електропроводи с напрежение 400, 220 и 110 kV са с обща дължина 805,9 км.
Разпределени, както следва: - 400 kV – 139,9 км, 220 kV – 186,2 км и 110 kV – 186,2 км .
Така развитата мрежа високо напрежение осигурява добри възможности за
електрозахранване, но голяма част от съоръженията са физически и морално остарели и с
незадоволителна степен на надеждност.
Всички населени места получават захранване на средно напрежение, като на места,
най-често в град Пловдив, община Марица, община Раковски и община Куклен
изграждащи икономически зони, се явяват проблеми с възможностите за захранване на
нови товари. Остарелите мрежи и ниската им надежност в някои райони оказват негативно
влияние на снабдяването на консуматори в рамките на нормативните параметри.
Незадоволителна степен на надеждност поради физическото и морално остаряване
на част от съоръженията и ограничени възможности за захранване на нови товари в някои
от по-големите общини поради изчерпания капацитет на електроразпределителната мрежа.

6.6. Газопреносна и газоразпределителна мрежа
През територията на областта минава националната газопреносна мрежа и
транзитните газопроводи на “Булгаргаз”ЕАД. Към преносната мрежа на “Булгаргаз” ЕАД
понастоящем са присъединени и консумират газ две газоразпределителни дружества и две
фирми преки клиенти на Булгаргаз ЕАД, като през 2004 г. консумацията на природен газ за
област Пловдив възлиза на 240 млн.м.3, през 2005 г. 320 млн.м. 3 в т.ч. и чрез
газоразпределителните дружества. Предварителните прогнози за консумацията на газ в
Пловдивска област очертават потребление към 2015 г. в порядъка на около 700 млн.м.3
годишно. Съществуващата преносна система има капацитетни възможности за пренос на
количества в такива обеми. Усилията на газопреносните и газоразпределителните
дружества са съсредоточени в създаване на необходимите технически възможности и
извършване на съответните мероприятия за присъединяване към ползването на газ на
максимален брой потребители: обществени потребители, производствени предприятия и за
битови нужди.
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Лицензирането на две дружества за изграждане на газоразпределителни мрежи на
територията на Пловдивска област позволява конкурентно развитие на газоснабдителните
мрежи за промишлено и битово газоснабдяване. Лицензиантите за газоразпределение на
територията на област Пловдив са: “Сити газ”АД за общините Пловдив, Родопи, Марица,
Куклен, Перущица, Стамболийски, Раковски, Калояново, Брезово, Кричим, Садово и
Съединение, а “Овъргаз”АД за общините Първомай и Асеновград. Засега за общините
Карлово, Сопот /виртуална тръба/, Хисаря и Лъки не е определен с лиценз от ДКЕР
доставчик на газоразпределителна услуга. Чрез реализацията на проектите за газификация
на общините от Пловдивска област е възможно газта като екологично гориво, ефективно и
най-евтино да стане достъпна за домакинствата и обществените институти, за търговските
и индустриални структури на територията на по-голяма част от областта.
Допълването на изграждащите се елементи на националната транспортна, енергийна,
водоснабдителна и телекомуникационна инфраструктура в град Пловдив и ядрото на
агломерацията с проекти от регионално и местно значение на територията на областта, ще
осигурят комплексното и хармонично развитие на надеждна техническа инфраструктура,
която да бъде в състояние да обслужва не само икономическия растеж в центъра на
областта, но и реализирането на мащабни инвестиционни проекти в промишлеността,
селското стопанство, туризма и услугите в цялата област.
Към съдържанието

7. Териториална структура
7.1. Урбанизация и селищна мрежа
Според последния приет баланс на територията на Република България към
31.12.2000 г. област Пловдив е с площ 5972.89 кв. км., представляваща 5,4 % от общата
площ на страната и е на ІV-то място по площ, сред 28-те области. Областта е разположена в
централната част на Южна България - на север включва южните склонове на Стара
планина и централната част на по-ниската планинска верига на Средна гора, част от
Горнотракийска низина по двата бряга на р. Марица и северните склонове на Родопите.
Централната част на областта е с предимно равнинен характер, с развито интензивно
земеделие, а северната и южната е планинска с развито животновъдство, дърводобивна
промишленост и туризъм. Общата площ на област Пловдив е разделена по видове
територии на: земеделски територии – 3 449,048 кв. км.; горски територии – 1 862,425 кв.
км.; населени места и други урбанизирани територии – 266,330 кв. км.; водни течения и
водни площи – 170,388 кв. км.; територии за добив на полезни изкопаеми – 173, 315 кв. км.
и територии за транспорт е инфраструктура – 51,385 кв. км. В земеделските територии има
22 104 дка земеделски земи по смисъла на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, който са разположени
основно в “Родопската яка” – на териториите на общините “Родопи”- 2 797 дка, община
Кричим - 1 500 дка; община Асеновград - 6 246 дка.; община Перущица - 550 дка, в
подножието на Стара планина - на територията на община Карлово - 2 662 дка и на
територията на община Сопот - 1969 дка., както и в Средногорието – на територията на
община Хисар - 3 213 дка; в община Калояново - 1 335 дка и в община Брезово - 987 дка. За
по-голяма част от тези територии има възложени и изработени планове на
новообразуваните имоти, чрез които става възстановяването, съответно придобиването
правото на собствеността върху тези земеделски земи. След окончателно приключване на
процедурите, за тези територии могат да се изготвят устройствени планове, с цел да се
урбанизират и да бъдат с предназначение за краткотраен отдих.
Административно областта е разпределена на 18 общини, в които има 209 населени
места, от които 17 градове. Два от общинските центрове - Калояново и Куклен са села, с
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население съответно 2 693 и 6 823 души. Според съществуващия брой на населението
/към 31.12.2004 г./ в населените места в област Пловдив, същите се категоризират на:
- много голям град с население над 200 хил. жители – гр. Пловдив.
- големи градове - от 100 хил. до 200 хил. жители – няма
- средни градове от 30 хил. до 100 хил. жители – 1 брой – Асеновград;
- малки градове - от 10 хил. до 30 хил. жители - 5 броя градове: Карлово, Първомай,
Сопот, Раковски и Стамболийски;
- много малки градове - до 10 хил. жители - 10 броя градове: Перущица, Кричим,
Хисар, Съединение, Калофер, Клисура, Лъки, Садово, Баня, Брезово;
- много големи села - над 5 хил. жители - 1 брой - Куклен,
- големи села - от 2 хил. до 5 хил. жители - 28 броя села: Труд, Маноле, Белозем,
Цалапица, Стряма, Тополово, Калояново, Дълго поле, Розино, Калековец, Рогош, Скутаре,
Царацово, Градина, Чалъкови, Брани поле, Брестовица, Крумово, Марково, Първенец,
Устина, Ягодово, Болярци, Катуница, Чешнегирово, Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново
село;
- средни села - от 1000 до 2 хил. жители - 35 броя села: Граф Игнатиево,
Войводиново, Бенковски, Строево, Костиево, Войсил, Боянци, Мулдава, Нареченски бани,
Чоба, Житница, Ръжево Конаре, Богдан, Васил Левски, Ведраре, Войнягово, Дъбене,
Каравелово, Климент, Слатина, Христо Даново, Виница, Дълбок извор, Искра,
Караджалово, Шишманци, Брестник, Златитрап, Кадиево, Поповица, Анево, Триводици,
Царимир, Паничери, Старосел;
- малки села - от 250 до 1000 жители - 82 броя села: Бачково, Долнослав, Златовръх,
Избегли, Козаново, Конуш, Леново, Новаково, Нови извор, Патриарх Евтимово, Стоево,
Червен, Борец, Дрангово, Зелениково, Отец Кирилово, Пъдарско, Розовец, Стрелци,
Тюркмен, Бегово, Долна махала, Дуванлии, Иван Вазово, Песнопой, Черноземен, Главатар,
Горна махала, Ръжево, Бегунци, Горни Домлян, Домлян, Иганово, Куртово, Кърнаре,
Московец, Певците, Пролом, Соколица, Столетово, Белица, Дряново, Динк, Желязно,
Крислово, Манолско Конаре, Радиново, Трилистник, Ясно поле, Брягово, Буково, Бяла
река, Воден, Драгойново, Езерово, Крушево, Православен, Татарево, Болярино, Момино
село, Оризаре, Храбрино, Богданица, Караджово, Кочово, Милево, Моминско, Селци,
Голям чардак, Драгомир, Любен, Малък чардак, Найден Герово, Неделево, Правище,
Церетелево, Беловица, Красново, Кръстевич, Ново Железаре, Старо Железаре, Черничево;
- много малки села - до 250 жители - 46 броя села;
Териториалния обхват на общините е неравномерно разпределен – има общини
включващи землищата на голям брой населени места: община Асеновград – 30 броя
населени места; община Карлово – 27 броя населени места; община “Родопи” – 21 броя
населени места; община “Марица” – 19 броя населени места и др. Но има и общини
обхващащи териториите само на землището на съответния общински център – това са
община Перущица и община Кричим; и общини включващи териториите на няколко
землища – община Пловдив три землища – Пловдив, кв. Прослав и кв. Коматево и община
Сопот две землища – на гр. Сопот и с. Анево.
Населението на област Пловдив към 31.12.2004 г. е 709 861 души, което
представлява 9,10% от общото население на страната, и се нарежда на 2-ро място в страната
след столицата София. Към същата дата гъстота на населението е 118.80 жители на кв. км.,
при средно за страната - 80 души. В градовете живеят 563 622 души, а в селата 146 239
души. Относителния дял на градското от общото населени е 79,40 %, а 20,6 % от общото
население живее в селата.
Областният административен център - град Пловдив е център и на Южен централен
район за планиране, който включва областите: Пазарджик, Стара Загора, Хасково,
Кърджали и Смолян. Градът заема площ от 53, 24 кв. км. в равнината от двете страни на р.
Марица, а цялата площ на община Пловдив е 101,98 кв.км., включваща земеделски
територии – 41,91 кв. км.; горски територии – 1,29 кв.км.; водни течения и водни площи –
3,708 кв. км.; територии за добив на полезни изкопаеми – 0,73 кв. км. и територии за
транспорт и инфраструктура 1,11 кв. км. Територията на града включва землището на гр.
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Пловдив, кв. Прослав и кв. Коматево, и граничи на юг с община “Родопи”, а на север с
община Марица.
Населението на града към 31.12.2004 г. е 341 464 души. Пловдив е разположен на
42° и 9' северна ширина и 24° и 45' източна дължина и се намира на 160 м. надморска
височина. Това е единствения областен град в България и община в която няма включени
села.
Пловдив е вторият по големина град в България, голям и стратегически важен
промишлен, търговски, научен, културен и комуникационен център. В областният град има
повече от 150 държавни институции, подразделения на централни ведомства, силно развит
НПО сектор с над 1300 неправителствени организации; генерални консулства на Република
Гърция и Република Турция; Почетно консулство на Република Италия; 6 висши учебни
заведения: Технически университет - филиал Пловдив, Аграрен университет , Университет
по хранителни технологии, Академия за музикално и танцово изкуство, Медицински
университет, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” , Икономически, земеделски,
медицински и технически колежи, научно-изследователски институти и центрове за
обучение и квалификация. Със своите многостранни функции – административни,
социално-икономически, културни, образователни и др. град Пловдив формира силно поле
на пространствено влияние, надхвърлящо общинските и областни граници. По степен на
урбанизация същият е сравним с градове като Солун и Скопие. По данни от изработващия
се в момента Общ устройствен план на град Пловдив, зоната на влияние на град Пловдив
обхваща териториите на 11 от общо 18 общини в област Пловдив. Това са териториите на
всички общини, без тези на общините: Асеновград, Първомай, Садово, Карлово, Сопот,
Хисар и Лъки. В зоната на активно влияние на града попадат общините “Марица”,
“Родопи” и Куклен. Под влиянието на гр. Пловдив в зоната на активно влияние са се
обособили няколко селищни групи с развиваща се икономика: Царацово-Радиново, ТрудСтроево, Воиводиново-Калековец и Скутаре-Рогош на територията на община “Марица”;
Ягодово-Катуница, Крумово, Белащица-Брани поле и Първенец-Марково-Храбрино на
територията на община “Родопи” и Куклен. Селищните групи се развиват индустриално,
доката южните в “Родопската яка” за жилищни зони, отдих и екологично чисти
производства.
През последните години трайно се очертават зони за стопански дейности по входно
изходните артерии на града, като се променя предназначението на земеделските земи
разположени край тях. По този начин са обособени зоните на Карловско шосе,
Голямоконарско шосе, Пазарджишко шосе, Пещерско шосе, Асеновградско шосе и
Цариградско шосе. Трудно се разрешава изграждането на инженерната инфраструктура на
тези зони за стопанска дейност, тъй като същите попадат на територията на община
Пловдив и на територията на съседните общини “Марица” и “Родопи”.
Към съдържанието

8. Околна среда
8.1. Състояние и качество на атмосферния въздух (КАВ)
Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, качеството на въздуха се
оценява по следните показатели: прах, фини прахови частици, серен двуокис, азотен
двуокис, тежки метали плюс още някои специфични замърсители.
Територията на страната е разпределена на 119 района за оценка и управление
качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). На базата на изследванията 34 от тях са
описани като райони с превишения на установените норми за КАВ.
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Южен централен район може да се определи като район с най-влошени качества на
атмосферния въздух. В него са разположени единадесет райони за оценка и управление на
качеството на атмосферния въздух. Това са една трета от районите в страната, в които
замърсяването на атмосферния въздух е на ниво, което изисква разработване на програми
за намаляване на вредните емисии. Замърсяването на въздуха е предимно със серни и
азотни диоксиди и ФПЧ. Максимални еднократни стойности на серен диоксид са
регистрирани в Пловдив, Асеновград и Куклен и др. Най-високи средногодишни
концентрации на азотен диоксид и фини прахови частици са измерени в Пловдив.
Установено е замърсяване с олово, амоняк и кадмий над ГОП. Основни източници на
замърсяване са промишлените и добивните дейности в “КЦМ” АД, “Агрия” АД, “Спиртна
фабрика”, “ВМЗ” АД и др.
Прах
На територията на област Пловдив този замърсител се контролира в 7 пункта. Не се
забелязва тенденция към намаляване съдържанието на общ прах в атмосферния въздух. От
месечното разпределение на концентрациите става ясно, че за разлика от серния диоксид,
при праха не се наблюдава съществена връзка между завишените стойности на
концентрациите и повишената консумация на горива през зимните месеци. Съществена
роля за замърсяването на атмосферния въздух играе запрашеността на пътните артерии и
пътния транспорт. Замърсяването с прах остава основен проблем за територията на цялата
страна. В това отношение не прави изключение и област Пловдив.

Фиг. 8.1.1. Сравнителна графика за замърсяването на въздуха с прах (mg/m3)
за периода 2000 – 2004 г.

Източник: РИОСВ - Пловдив

Фини прахови частици /ФПЧ /
Този атмосферен замърсител е контролиран денонощно в 2 пункта на територията
на област Пловдив. И в двата е регистрирано превишения на ПДК ср. дн. +ДО. В пункта на
бл. “Гигант” в 23 % от пробите през годината са регистрирани концентрации над
денонощната норма /70µg/m3/, а в АИС “Евмолпия” – в 20% от пробите.
Най-висок брой на превишения на нормата е регистриран в пункт АИС “Евмолпия”
– 75 бр. Средногодишната норма плюс допустимото отклонение за ФПЧ 10 е превишена и в
двата пункта. Най-висока средногодишна концентрация е измерена в пункт АИС
11
“Евмолпия”–58.73 µg/m3, където е измерена и най-високата средноденонощна
концентрация през годината – 274.56 µg/m3.2
1

ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5 се изхвърлят директно в атмосферата от транспорта, енергетиката, бита - първични емисии
на твърди частици или се формират в атмосферата от съдържащите се в нея метални оксиди, полиароматни
въглеводороди, серен диоксид, азотни оксиди, амоняк и др. газове - вторични емисии на твърди частици.

Област Пловдив – Стратегия за развитие 2005 – 2015

72

Oт началото на 2004 г. в пункта на ХЕИ се пробонабира РМ10 по указана от МЗ
методика веднъж седмично през светлата част на денонощието /8 часа/. В 39 % от пробите
през годината са регистрирани концентрации над денонощната норма /70µg/m3/. Найвисоката измерена концентрация през годината е 186.5 µg/m3.
Заедно със София, Перник и Бургас- в Пловдив са измерени най- високите
концентрации за страната.
През отоплителния сезон са регистрирани по-високи концентрации, дължащи се на
използуваните горива в битовия сектор. Високото съдържание през летния сезон се дължи
на запрашеността на улиците и на автомобилния транспорт в по-големите градове.
Изискването за допустим брой превишения не се спазва от РОУКАВ Пловдив
Замърсяването с ФПЧ101 продължава да бъде основен проблем. От 01.01.2009 г. влиза в
сила изискването ПДК ср. дн. (50 µg/m3) за ФПЧ10 да не бъде превишавана повече от 25
пъти в рамките на една календарна година. През 2003 год. изискването е спазено само в
Свищов. Най-голям брой превишения на нормата са регистрирани в посочените градове,
включително и в Пловдив.

Фиг. 8.1.2. Сравнителна графика за замърсяването на въздуха с фини прахови
частици (µg/m3) за периода 2000 – 2004г.

Източник: РИОСВ - Пловдив

РМ 2,5 /Прах под 2,5 микрона/
Този атмосферен замърсител се контролира от началото на 2004 г. в пункта на ХЕИ.
Пробонабира се по указана от МЗ методика веднъж седмично през светлата част на
денонощието /8 часа/. В 33 % от пробите през годината са регистрирани концентрации над
денонощната норма /56µg/m3/.
Серен двуокис
Серният диоксид е контролиран в 8 пункта. В шест от всички посочени пунктове се
наблюдава превишения на ПДК м.е.+ДО. Характерно е, че високи концентрации са
получени в следствие на натрупване на замърсявания от горивни процеси в комунално –
битовия и промишлен сектор в дни след продължително безветрие. Най-високите
концентрации са регистрирани през зимните месеци, което е свързано с увеличаване
потреблението на топло и електроенергия от населението през този период. В пунктовете,
контролиращи влиянието на промишлената дейност върху качеството на атмосферния
въздух, също се наблюдава сезонна зависимост - месечното изменение на концентрацията
ависи от натоварването на производствените мощности и отоплението през зимните
месеци.
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Фиг. 8.1.3. Сравнителна графика за замърсяването на въздуха със серен диоксид
(mg/m3) за периода 2000 – 2004г
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Източник: РИОСВ - Пловдив

Азотен двуокис
Този атмосферен замърсител е контролиран в 8 пункта. Не е регистрирано
превишение на ПДКм.е.+ДО. Производството на топло енергия за битови и промишлени
цели, както и автомобилният транспорт са основните източници за съдържанието на азотен
диоксид в атмосферния въздух.
Фиг. 8.1.4. Сравнителна графика за замърсяването на въздуха с азотен
диоксид (µg/m3) за периода 2000 – 2004г

Източник: РИОСВ - Пловдив

Тежки метали
Кадмий
Контролиран е в пунктове в гр. Пловдив, Асеновград, Куклен и Долно Воден. За
разлика от предишни години през 2004г. не са измерени концентрации, превишаващи ПДК
ср.г. Причината за превишенията са както емисиите от "КЦМ"АД - град Пловдив в момента
на пробовземане, така и утаените количества кадмий на земната повърхност през целия
период на работа на предприятията, които при определени метеорологични условия
попадат в пробите.
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Фиг. 8.1.5. Динамика на атмосферното замърсяване с кадмий (mg/m3) в
мониторинговите пунктове на РИОСВ - Пловдив за периода 1996 - 2004г.

Източник: РИОСВ - Пловдив

Оловни аерозоли
Като цяло на територията на област Пловдив, продължава тенденцията към трайно
задържане на годишните концентрации на оловни аерозоли под съответната
средногодишна норма.
В Регионална лаборатория – Пловдив на ИАОС - София нивата на газовете SO2 и
NO2 в атмосферния въздух се определят спектрофотометричнo, съгласно БДС.
Информацията, получавана от седемте мониторингови пунктове за качеството на
атмосферния въздух, превишавания на нивата по прах, серен диоксид и кадмий са засичани
епизодично в отделни дни в районите на гр.Асеновград, кв. Долно Воден, Куклен и град
Пловдив. През зимния период по сведения на общинските еколози се наблюдава
масовото използването на твърди горива /въглища и дърва/ за отопление в битовия сектор,
от където при неблагоприятни метеорологични условия /безветрие/ се отчитат пикови
наднормени замърсявания от серен диоксид, фини прахови частици /ФПЧ/ и сероводород.
За последния компонент дава отражение и състоянието на канализационните системи.
РИОСВ - Пловдив понастоящем контролира над 200 обекта, потенциални и реални
замърсители на атмосферния въздух. В тази връзка е необходимо да се актуализират
данните, за да се изготви по-достоверна матрица на съответното замърсяване, както и
реални измервания с подвижната автоматична емисионна лаборатория, с което да се
установи комплексното въздействие на промишления, комунално-битовия сектори и
автотранспорта върху замърсяването. През летните месеци замърсяванията са главно от
прах и неприятни миризми, породени от състоянието на инфраструктурата /липса на
канализации и неподдържани пътни артерии/, сметища, отглеждане на различни видове
животни в не регламентирани количества вътре в населените места, както и използването
на естествени и изкуствени торове в интензивно развитите селскостопански райони . Това
води до допълнително замърсяване на атмосферния въздух с летливи органични
съединение / ЛОС/, метан и амоняк.
Необходимо е РИОСВ - Пловдив да следи за ограничаване и намаляване на емисии
от серни и азотни оксиди, ЛОС и амоняк, в следствие антропогенната дейност, които могат
да предизвикат вредно въздействие върху здравето на човека, природните екосистеми,
материалите и селското стопанство, в следствие на подкисляването, еутрофикацията и
тропосферния озон и намаляване в дългосрочна перспектива критичните им натоварвания.
Необходимо е също така намаляване емисиите от прахови частици, тежки метали /олово и
кадмий/ и устойчиви органични замърсители, както и на фреони и халони разрушаващи
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озоновия слой и газове, като въглероден диоксид, метан, азотен диоксид, предизвикващи
парниковия ефект.
Приоритетите в опазването на околната среда са насочени в изпълнение на
изискванията на новата нормативна база по околна среда и Европейските директиви по
околна среда.

8.2. Състояние на водните ресурси
Повърхностни води
За извършване на хидроложки оценки на повърхностния воден ресурс са обособени
14 основни поречия, разделени в 4 басейнови района. Източно беломорски район е със
следните 3 поречия - Марица, Тунджа и Арда. По водност Източно беломорският район,
към който спада област Пловдив е на първо място.
В количествено отношение повърхностните водни ресурси се изразяват, чрез речния
отток. Наличието на езера и блата на територията на област Пловдив не оказва съществено
влияние върху формирането на естествения повърхностен отток. Като цяло този отток е
достатъчен за обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване, но се появява сезонен
недостиг в случаите на водоподаване от течащи и изворни води. Освен в годишен и
териториален разрез, оттокът има и силно изразена сезонна неравномерност.
Област Пловдив се характеризира с голям брой замърсени речни участъци. Басейнът
на р. Марица е най-замърсен и има дванадесет участъка, в които нивото на замърсителите е
над допустимите концентрации. Замърсени води се заустват от градски колектори за
битови промишлени води, руднични води, отпадъчни води от свине-комплекс и токсични
залпове от “КЦМ” АД и “Агрия” АД.
Основни замърсители на повърхностните водни обекти могат да се групират в
няколко направления:
- Замърсяване предимно с битово-фекални води в резултат на неизградени или
частично изградени канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения или такива,
нуждаещи се от реконструкция и модернизация. Такова е положението в по-голяма част от
селата в региона и в някои от градовете.
- Замърсявания от промишленото животновъдство, в резултат на прилагане на
водно почистване. Тук проблемът е, че с изключение на “Свинекомплекс“ с. Маноле в
другите обекти не са изградени необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчните
води. Решението се търси в прилагането на сухи технологии на почистване и ползуването
на финансови облекчения по програма “САПАРД” и от други фондове.
- Замърсявания от промишлени предприятия, работещи без изградени
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води: “КЦМ“ АД гр. Пловдив; “Агрия“ АД
гр.Пловдив; “Спиртна фабрика” с.Катуница и др.
Биологичен мониторинг на повърхностни течащи води в пловдивски регион се
извършва от 1998г. Пробонабирането и анализът се извършват според утвърдената от
Министъра на околната среда и водите “Методика за биологична оценка на качеството на
течащи води“.
Най-тежко поразени екологично речни участъци, с най-силно влошени биологични
показатели са:
- р. Чепеларска - екстремно органично замърсяване на р. Чeпеларска е от
канализацията на гр. Асеновград;
- р. Чепеларска - участъка на р. Чепеларска след канала на КЦМ и Агрия до с.
Катуница е екологически поразен речен участък с унищожена речна екосистема.
Източникът на токсичното поразяване на водите на р. Чепеларска е канала на КЦМ и
“Агрия”;
- р. Стряма - устието но р. Стряма е органично замърсено в следствие на изхвърляне
на непречистени води и утайки от “Свиневъдство” ЕАД с. Маноле.
От общо 210 населени места, само в 14 е изградена канализационна мрежа. В 11
населени места има частично изградени канализационни клонове за дъждовни води.
Впоследствие в тях нерегламентирано са включени битово – фекални води на част от
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домакинствата на населените места, както и производствени води от новоразкрити частни
фирми, в резултат на което в момента са превърнати в смесени. Изградени са и се
експлоатират само две ГПСОВ - в гр. Пловдив за биологично пречистване на отпадъчните
води и в гр. Хисар - ПСОВ за механично пречистване. Отпадъчните води от останалите
канализационни системи са заустени без пречистване в открити водоприемници – реки,
дерета и отводнителни канали.
Заустените отпадъчни води по общини на територията на област Пловдив не са
разпределени равномерно. Има общини с който са силно замърсени, например Пловдив,
Асеновград, Родопи и такива, в които почти няма заустени отпадъчни води. Статистиката
сочи, че с всяка изминала година в областта намалява нивото на заустените отпадъчни
води. За 1999 г. отпадъчните води са 90 338 хил.куб.м., за 2000 г. те намаляват на 89 965
хил.куб.м., през 2001 г.- 84 964 хил. куб. м., а за 2002 г. нивото им спада до 81 743 хил.куб.
метра.
В община Пловдив съществуват 62 обекта, изпускащи отпадъчни води. Отпадъчните
им производствени води след пречистване в локални пречиствателни съоръжения са
включени в градска канализация и се допречистват в ГПСОВ. Тревожно е положението на
депото, на което се депонират утайките добити в резултат пречистване отпадъчните води .
Разположено е в землището на с. Катуница, община Садово на брега на р. Чепеларска.
Терена представлява бивша кариера за инертни материали на площ от 103,8 дка. Депото не
отговаря на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
През 2002 год. завърши изграждането на обект: “Северен обходен канал и
съоръжения за прехвърляне на отпадъчните води през р. Марица“ с оглед включването им
за пречистване от ГПСОВ – Пловдив. До момента не е въведен в експлоатация.
В част от общините и по-конкретно заводите и фирмите по места изграждат локални
пречиствателни станции за пречистване на битови и производствени отпадъци.
Такъв е примерът на “ВМЗ” АД гр. Сопот, който има изградена и действаща
пречиствателна станция за химично пречистване на производствени отпадъчни води.
“КЦМ “ АД изпуска отпадъчни води /промишлени и битови/ чрез открит канал в р.
Чепеларска /водоприемник ІІІ категория/ без изградена пречиствателна станция. От
14.06.2004 год. е издадено и действа Комплексно разрешително № 1 на „КЦМ” АД
Пловдив. РИОСВ - Пловдив е утвърдил и контролира План за собствен мониторинг на
повърхностни води. РИОСВ – Пловдив контролира сроковете по утвърдената от МОСВ
Програма за изграждане на Централна пречиствателна станция.
”Агрия” АД също изпуска отпадъчни води чрез открит канал на “КЦМ” АД в р.
Чепеларска без изградена пречиствателна станция. Изготвена е Програма за привеждане
дейността на “Агрия” АД в съответствие с нормативната уредба по околна среда.
Отпадъчните води на 164 производствени обекта са заустени в открити
водоприемници или в почвата. Големите замърсители в района - промишлените обекти
“КЦМ” АД Пловдив, “Агрия” АД Пловдив, “Спиртна фабрика” с. Катуница и други нямат
изградени съоръжения за пречистване.
През 2004 год. контролната дейност е насочена предимно към обекти включени в
списък утвърден от ИАОС при МОСВ във връзка със създаване на Национална система за
мониторинг на отпадъчните води, както и на обекти изпускащи с отпадъчните води във
водната околна среда опасни и вредни вещества.
До момента стоят неразрешени проблемите с третиране на утайките, формирани от
пречиствателните съоръжения на производствените обекти и от домакинствата в
населените места без изградени канализации; оползотворяване или обезвреждане на
събраните количества кръв в цеховете за месодобив; канализациите в много села и градове
са построени като дъждовни. С годините в тях нерегламентирано са включени и битово –
фекални води на част от домакинствата на населените места, в резултат на което в момента
са превърнати в смесени.
За подобряване качеството на повърхностните води е необходимо да се изградят
пречиствателни станции за отпадъчни води в голям брой населени места. В програмата за
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изграждане на пречиствателни станции за населени места над 10 00 еквивалентни жители
са включени градовете Сопот, Хисар, Стамболийски, Карлово, Асеновград и др.
Подземни води
Наблюдението на подземните води в района на РИОСВ - Пловдив обхваща 38
пункта. От Регионална лаборатория – Пловдив на ИАОС са констатирани частични
отклонения от норматива по Наредба 1/2000г. в земеделските райони на: нитрати – до 2
пъти над нормата (30 мг/л) в пунктовете в Браниполе, Брестник, Перущица, Раковски,
Граф Игнатиево и Крумово; нитрити - в пункта в гр. Раковски. Повишеното съдържание на
нитрати се проявява предимно през влажния период на годината.
Водоснабдяването на населените места на територията на област Пловдив е със
следните данни:
- общ проектен дебит – 3 212 л/сек.
- общо годишно водопотребление – 101 298 032 куб.м.
Водоснабдяването е разделено на 10 района. Подземните води в тях се добиват чрез
водовземни съоръжения (сондажни кладенци, шахтови кладенци, дренажи и каптирани
естествени извори).
Таблица 8.2.1. Разпределението на водовземните съоръжения по общини е
както следва:
Община

Сондажен
кладенец

Шахтов
кладенец

Дренажи

Каптирани
естествени извори

Асеновград

22

0

9

43

Карлово

12

12

3

21

Кричим

11

7

0

13

Марица /с.Труд/

29

0

0

0

Пловдив

34

0

0

0

Първомай

37

0

3

3

Раковски

30

1

6

3

Родопи

12

4

2

46

Съединение

11

17

1

0

Хисар

12

9

1

0
Източник: РИОСВ - Пловдив

Качество на водните ресурси
Качеството на водите е най-значителния индикатор за въздействието на човешката
дейност върху естествената водна околна среда. Индустрията, земеделието, населението,
транспорта и др., продуцират значителни количества различни замърсяващи вещества,
голяма част от които постоянно се изпускат в повърхностните води. Част от замърсителите,
предимно от органичен произход, се разграждат под въздействието на естествени
самопречиствателни процеси до известни граници, но нарастващото натоварване намалява
ефективността на тези процеси. Някои вещества изобщо не могат да бъдат разградени от
естествените процеси, което налага намесата на човека за тяхното отстраняване или
обезвреждане до допустими за околната среда граници. Замърсяването на водите е опасно
не само за водните организми и екосистеми, но се отразява и върху човека, който по един
или друг начин използва тези води.

Област Пловдив – Стратегия за развитие 2005 – 2015

78

Оценката за състоянието на повърхностните води се извършва въз основа на
Наредба №7/1986 г и Наредба №8/2000 г., които нормират замърсяването с различни
вещества и са диференцирани в зависимост от проектната категория за водоползване.
В почти всички реки по-високи концентрации на амониев азот и фосфати са
измерени в участъци, разположени след заустване на битови отпадъчни води без
пречистване от големите населени места и особено при маловодие и малък дебит на реките.
Контролът върху качеството на повърхностните и подземните води се осъществява
чрез Националната система за екологичен мониторинг към Министерството на околната
среда и водите. Националната мрежа за контрол върху качеството на повърхностните води
обхваща общо 253 мониторингови пункта за наблюдения и измервания.
Присъствието на тежките метали в повърхностните води е резултат, от една страна
на химическото излужване на почвите и ерозията, и от друга на антропогенната дейност.
Повишените концентрации най-често са индикатор за индустриално замърсяване,
изпускане на отпадъчни води, градски дъждовни води, особено от местата с интензивен
автомобилен транспорт. Токсичният ефект зависи не само от тяхната концентрация,
химическата им форма, но и от наличието и на други замърсители.
Към съдържанието

8.3. Земи и почви
Почвата е повърхностният рохкав слой от земната кора на сушата, образуван под
действието на много фактори, която притежава свойството плодородие. На територията на
област Пловдив са разположени едни от най плодородните почви в страната. Общата
територия на Пловдивска област е 588 984 ха, от които 273 024 ха обработваема земеделска
земя, 191 909 ха гори и 123 765 ха други земи. В района на РИОСВ - Пловдив е създадена
организация на контролна дейност в пунктове за наблюдение и контрол от Национална
автоматизирана система за мониторинг на околната среда /НАСМОС/, с цел провеждане на
мониторинговата дейност в подсистема “Земи и почви”. Пунктовете от които се извършва
пробонабирането на почвените проби са разположени на цялата територия на Пловдивска
област. Те са постоянни и са в зависимост от източника и вида на замърсяването.
Замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди
През последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на
почвите. Това се отнася основно за земеделските земи и се дължи на кризата в земеделието,
а от тук ограниченото ползване на пестициди и торове. Основен замърсител на почвите в
контролираната от РИОСВ - Пловдив територия е “КЦМ” - АД. Замърсяванията са стари.
Имайки предвид, че очистването на почвите е един много дълготраен процес и резултатите
от анализите на мониторинга, тенденцията на замърсяването с олово, кадмий и цинк е към
задържане. Това се дължи на подобряване въздушните пречиствателни съоръжения на
КЦМ.
Основен промишлен замърсител на почвите с тежки метали е КЦМ, във връзка със
старите замърсявания продължава изпълнението на проекта за биологично очистване на
земеделските земи в района около КЦМ. За целта “КЦМ” АД е засяло 300 дка лавандула.
Не са констатирани и не са постъпвали сигнали за ерозирали почви и не се изпълняват
проекти за подобряване състоянието на съществуващите такива.
Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители /пестициди/.
На територията на област Пловдив се извършва почвен мониторинг за замърсяване
на почвите с пестициди. На ежегоден контрол и мониторинг подлежат складове, в които
залежават забранени и негодни за употреба пестициди.
Увреждане на почвите и земите от добивната промишленост.
На територията контролирана от РИОСВ- Пловдив, се осъществява само добив на
инертни материали по кариерен способ. В резултат на добивните дейности към началото
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на годината са нарушени 92,26 ха земи. През 2004 г. са нарушени 4,90 ха земи.
Рекултивирани са 40,00 ха земи.
Ерозия на почвите.
Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като унищожава хумусния
слой, което води до намаляване на почвеното плодородие ежегодно. През 2004 г. година не
са финансирани проекти против ерозията и не са известни такива на територия на област
Пловдив.
Засоляване и вкисляване на почвите.
От извършените анализи за вкисляване и засоляване на почвите не са установени
стойности застрашаващи почвеното плодородие, освен традиционно засолените почви в
землището на село Белозем. Мерките, които се вземат против тези процеси са изграждането
на опорни пунктове за мониторинг от НАСМОС, както за следене на засоляването, така и
на вкисляването.
Замърсяване на почвите със строителни и битови отпадъци.
На територията на област Пловдив има образувани множество нерегламентирани
сметища със строителни и битови отпадъци, които замърсяват и увреждат почвите на
региона. В тази връзка по предписания на РИОСВ – Пловдив от страна на общините са
предприети мерки по почистването на такива замърсени терени. Въпреки усилията, които
полагат общините, все още е недостатъчен контролът от тяхна страна за недопускане
замърсяване на почвите с битови и строителни отпадъци. На площ от 222,89 дка са
разположени съществуващи сметища, които предстоят да бъдат ликвидирани до 2006 г.
поетапно, във връзка с изпълнението на Националната програма по управление на
отпадъците.
Увреждане на почвите от опожаряването на растителност.
Въпреки категоричната забрана от МЗГ за палене на стърнища, крайпътни ивици,
слогове и други растителни отпадъци и предприетите превантивни мерки от страна на
общините през 2004 година са палени стърнища. Тези пожари са нанесли вреди не само на
почвите, но и на въздуха и водите. Трябва да се отбележи, че в сравнение с 2002 година
пожарите в земеделските земи са намалели. Не са констатирани големи пожари. Хората
трябва да се убеждават, че полза от палене на стърнище няма, а само вреди на почвите,
въздуха и биологичното разнообразие.
Необходими са вземането на мерки за ограничаване и намаляване замърсяването и
увреждането на почвите чрез прилагането на превантивен и текущ контрол. Ограничаване
възможността за увреждане на околната среда с пестициди чрез намаляване броя на
складовете за съхранение на стари и негодни за употреба пестициди и подобряване на
тяхното състояние, както и оказване на методична помощ по изготвянето и
осъществяването на проекти за извършване на горе цитираното мероприятие за
кандидатствуване за средства от ПУДООС.

8.4. Управление на отпадъците
Екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност от права и
задължения, се урежда от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Управлението на
отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното
въздействие на отпадъците върху човешкото здраве. Законът се прилага за битови,
строителни, производствени, опасни и масово разпространени отпадъци.
Всяка община на територията на област Пловдив има разработена програма за
управление на отпадъците. Програмите предвиждат мерки за постигане на следните цели:
¾ намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и степента на
тяхната опасност;
¾ рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване;
¾ екологосъобразно обезвреждане;
¾ почистване на старите замърсявания с отпадъци;
¾ въвеждане на система на разделно събиране на отпадъците.
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На основание чл.19 от ЗУО общините трябва да разработят Наредби, с които се
определят реда и условията за изхвърлянето, събирането включително и разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови,
строителни и масово разпространени отпадъци на своя територия, както и заплащане на
съответните услуги, съгласно действащото към момента законодателство. Наредбите
следва да бъдат приети от Общинските съвети.
Постигането на екологосъобразно управление на отпадъците изисква полагането на
усилия на всички етапи – от събирането включително и разделното, рециклирането,
оползотворяването и обезвреждането на отпадъците в съвременни инсталации и
съоръжения. Прилагането на комплекс от мерки за реализирането на посочените дейности
по управление на отпадъците ще създаде база за достигане на Европейските стандарти.
На територията на РИОСВ - Пловдив битовите отпадъци се обезвреждат чрез
депониране на депа за отпадъци. Има 15 общински депа и 181 сметища на населените места
към тях.
Мерките, който следва да с предприемат при решаване на проблемите с
отпадъците са насочени към ликвидиране на неотредените депа за битови и строителни
отпадъци и привеждането им в съответствие с нормативната база по околната среда;
обхващане на 100 % от населението в организирано сметосъбиране и сметоизвозване;
въвеждане разделно събиране на битовите отпадъци; подобряване организацията на
събиране на отпадъците и разширяване на системата за сметосъбиране, така че да обхване
всички населени места; намаляване на броя на нерегламентираните сметища; осигуряване
на съоръжения за обезвреждане на отпадъци; подписване на споразумение за
сътрудничество и съвместна експлоатация на съоръжения за третиране на отпадъци със
съседни общини;

8.5. Защитени територии,
забележителности

биологично

разнообразие

и

природни

¾ Защитени територии
Резервати:
- Резерват “Червената стена”
Типичен ботаничен резерват. Съхранява характерни за района реликтни съобщества
от черен бор, борисова ела, космат дъб и други. Установени са 645 вида висши растения, от
които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България.
Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале,
венериното пантофче и др. През 1977 г. резерватът е включен в списъка на биосферните
резервати по програмата на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”.
- “Изгорялото гюне”
На неговата територия се съхранява едно от редките находища на дървовидна хвойна
(Juniperus excelsa Bieb.). Характерни растителни видове за резервата са келяв габър, космат
дъб, люляк, жасмин.
Защитени местности
- “Находище на блатно кокиче”
Едно от малкото естествени находища в България на блатно кокиче /Leucojum
aestivum/. Намира се в землището на с. Виница , община Първомай с площ 18,6 ха. и
обхваща част от горски масив стопанисван и охраняван от Държавно лесничейство - гр.
Първомай под контрола на РИОСВ - Пловдив. Растението съдържа алкалоида галантамин
,който е основен компонент за производството на уникалното българско лекарство
“Нивалин” .
- “Дъбите” – “Конска поляна”
Характерен и забележителен ландшафт на местността , включващ вековни букови и
дъбови гори с голямо разнообразие на растителни и животински видове, ползваща се за
отдих и туризъм.
- “Мъртвицата”
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Тук се намира единственото по поречието на р. Марица и във вътрешността на
страната естествено находище на бяла водна лилия /Nymphaea alba/.
- Защитена местност “Марциганица”
Дървесната растителност е с преобладаващ изкуствено залесителен характер, целящ
постигането на декоративен ефект в околността на близкоразположената
х.”Марциганица”.
- Защитена местност “Дебелата кория”
- Защитена местност “Чинар дере”
В “Чинар дере” се запазва едно от последните естествени находища на източен чинар
/Platanus orientalis/ в България с площ 27,7 ха.
- Защитена местност “Кричим”
Местността съхранява местообитанията и популациите на защитените видове растения
и животни и съхраняване на уникална лонгозна гора и забележителен ландшафт.
- “Дъбето”
Тук е запазена и се опазва вековна гора от благун и летен дъб.
- Защитена местност “Усойката”
Естественото находище на черен бор в местността “Усойката” е обявено за природна
забележителност с цел запазването на едно от редките естествени находища на черен бор
/Pinus nigra/ в Родопите на възраст над 200 години.
- Защитена местност “Лале баир”
Местността е обявена за защитена, с цел запазването на естествено находище на
българския ендемит и защитено растение родопско лале (Tulipa rhodopaea) с площ 2,0 ха.
- Защитена местност “Дванадесет дръжкоцветни дъба”
Групата от дванадесет дръжкоцветни дъба, в короните на които е изградена
гнездовата колония на сива чапла е обявена за природна забележителност.
- Защитена местност”Аязмото”
С цел опазване на гнездова колония на малка бяла чапла и нощна чапла.
- Защитена местност скален комплекс “Караджов камък”
Тук е установено постоянно гнездене на черен щъркел, скален орел, белоопашат
мишелов, сокол-скитник, черношипа ветрушка, алпийски бързолет, червенокръста
лястовица, скална лястовица, домашна червеноопашка, гарван-гробар, скалите се обитават
и от дива коза, дива котка, вълк, кафява мечка, и др. защитени видове. Защитената
територия цели опазване местообитания на защитени и редки видове животни.
- Защитена местност “Находище на дървовидна хвойна
Територията представлява находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb) и
на много други редки и защитени растителни видове като родопски силивряк, веленовски
дебелец, венерин косъм, бодлив залист, пистация и мн. др.
- Защитена местност “Перестица”
С цел опазване гнездово местообитание на черен щъркел и характерен ландшафт.
- Защитена местност “Средна поляна”
На територията на местността се намира вековна букова гора, с обща площ 17,3 ха.
- Защитена местност “Върлищница”
Вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски съобщества с
обща площ 176,8 ха.
- Защитена местност “Шарения остров”
Типична естествено формирала се лонгозна растителност върху островно
образование на р. Марица, с обща площ 0,4 ха.
- Защитена местност “Голица”
Опазване на вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и бяла мура, с обща площ
55,2 ха.
- Защитена местност “Гонда вода”
Опазване на вековна гора от черен бор, с обща площ 74,1 ха.
-Защитена местност “Чивира”
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С цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни
горски и ливадни съобщества, с обща площ 106,5 ха.
- Защитена местност “Средногорец”
Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и
ливадни съобщества, с обща площ 16,5 ха.
-Защитена местност “Барикадите”
Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и
ливадни съобщества, с обща площ 119,7 ха.
- Защитена местност „Анатема”
Опазване находища и местообитания на редки и защитени растителни и
животински видове.
- Защитена местност „Гъстите дъбчета”
Опазване естествена вековна дъбова гора.
¾ Природни забележителности
- Природна забележителност “Фосилни находки”
Най-често намирани в природната забележителност са единични кости, кътни и
бивни зъби на мастодонти и дейнотериуми. Намирани са и кости на копитни бозайници.
Целта е запазването на находището на фосилни находки от гръбначни животни,
представители на хоботни бозайници.
- Природна забележителност “Младежки хълм”
Естествено находище на редки за нашата флора растителни видове между които и
българските и балкански реликтни ендемити четинеста звъника /Hypericum setiferum/,
румелийска жълтуга /Genista rumelica/, фривалдскиев зановец /Chamaecytisus
frivaldszkyanus/, мехуресточашково сграбиче /Astragalus physocalix/ и тракийски равнец
/Achiliea thracica /.
- Природна забележителност “Данов хълм”
Хълма е изграден от сиенитни скали, представляващ уникално геоморфоложко
образование от гледна точка на разположението му и притежаващ определена природонаучна и естетическа стойност.
- Природна забележителност “Хълм на освободителите”
Запазването на хълма, изграден от сиенитни скали, представлява уникално
геоморфоложко образование от гледна точка на разположението му и притежава
определена природо-научна и естетическа стойност.
- Природна забележителност “Гаргина дупка”
Това е най-дългата пещера в подрайона на Мостово - Орешец, който е част от
Добростанския пещерен район (524 м. дължина, денивелация 38 м.). Пещерата е едно от
най-важните убежища за зимуване и размножаване на редки и защитени видове прилепи в
Западни Родопи. Обитава се от следните редки и защитени видове прилепи – голям и малък
подковонос, голям нощник, остроух нощник, дългопръст нощник, пещерен дългокрил.
- Природна забележителност скален масив “Белинташ”
Уникалният скален масив представлява място за почивка на едри грабливи птици и
за гнездене на други редки и защитени видове птици - червенокръста лястовица,
черношипа ветрушка, алпийски бързолет.
- Природна забележителност „Сучурум”
Естествен водопад, представляващ интерес за туризма.
¾ Биоразнообразие
За опазването на биологичното разнообразие се осъществява периодичен контрол
относно спазване на режима в защитените територии. Мерките и контролът включват:
- охрана на резерват “Червената стена”;
- контрол на резерват “Изгорялото гюне”;
- текущ контрол на защитени местности и природни забележителности;
- превантивен контрол на защитените територии през пожароопасния сезон;
- контрол по опазването на вековните дървета;
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- проучване и проверка на дадени предложения за нови защитени територии и вековни
дървета;
- съвместни дейности и мероприятия за опазване на биологичното разнообразие и
защитените територии с държавни, неправителствени и други организации;
- опазване и устойчиво ползване на биологичните ресурси - проверки по изкупвателни
пунктове и складове за съхранение;
- проверки на билкозаготвителни пунктове и складовете за съхранение на билки
- проверки на пунктове за изкупуване на охлюви и голяма водна жаба
- проверки относно опазване дивеча, рибите и законосъобразното им ползуване и участие в
съветите по лова и комисии по ловно стопанство.
Ползването на биоресурси е:
а/ ползване на охлювите;
б/ улов и отглеждане на пепелянки;
в/ събиране и изкупуване на билки;
г/ улов и изкупуване на голяма водна жаба;
д/ защитени видове растения и животни.
От Институт по рибарство и аквакултури – филиал Пловдив е подадено заявление за
регистрация на 15000 бр. личинки на веслонос, които ще се отглеждат в басейните на
Института в гр.Пловдив.
Към съдържанието

9. SWOT анализ
•

•

•
•

•

•

•

Силни страни
Стратегическо
териториалногеографско
положение
през
областта
минават
Европейски
транспортни коридори 4, 8 и 10
Благоприятно географско положение,
богато разнообразие от почвени
типове и много добри климатични
условия за развитието на всички
видове селскостопански култури.
Квалифицирана работна сила
в
почти
всички
сектори
на
икономиката
Значителна
предприемаческа
активност и съществена роля на
частния сектор за областното
икономическо развитие
Наличие на фирми с голям
иновационен потенциал и силни
позиции
на
българския
и
международен пазар особено в
областта на хранително-вкусовата
промишленост,
значителни
и
разнообразни
производства
в
областта
Подобряване на икономическите
показатели във всички промишлени
сектори, нарастване броя на заетите и
ръст на инвестициите
Развит сектор на малките и средни

•
•

•

•

•
•
•
•

Слаби страни
Територията
на
областта
е
сравнително бедна на полезни
изкопаеми
Населението
е
неравномерно
разпределено върху територията на
областта, като най-слабо населени са
планинските и селските райони, а
голяма част от населението е
съсредоточено
в
градовете
и
формиралите се около тях ареали.
Възрастовата
структура
на
населението е от регресивен тип.
Намалява
трудоспособното
и
репродуктивното
население
на
областта.
Диспропорции в икономическото
развитие на общините в областта,
задълбочаване на териториалния
баланс и изостряне на проблема
“център-периферия” в областта
Недостиг на финансови ресурси в
сферата на научно-изследователската
и развойна дейност
Слаба връзка между чуждестранните
инвестиции и иновативното фирмено
развитие
Наличие на необработваеми и
пустеещи земеделски земи
Морално остаряла и амортизирана
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•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

предприятия, по-голяма част от които
са от областта на търговията
и
услугите
Изложенията
на
Международен
панаир – Пловдив благоприятстват
развитието
на
търговията,
привличането на инвестиции и обмен
на технологии
Богат опит в производството на
зеленчуци,отглеждането на зърнени
култури,
лозарство,
тютюнопроизводство и овощарство.
Тенденция на увеличаване на горския
фонд спрямо предходните години
Наличие на природни и териториални
дадености за развитието на културнопознавателен,
религиозен,
балнеоложки
и
други
видове
туризъм.
Наличие на научно-изследователски
центрове, висши учебни заведения,
колежи и голям брой частни училища
с добра обезпеченост от сграден
фонд,
квалифициран
преподавателски
персонал
и
потенциал за развитие на научноизследователска и развойна дейност
Нарастване броя на икономически
активните и заетите лица, устойчив
ръст на доходите на населението
Сравнително
ниско
ниво
на
безработицата
Широка
мрежа
от
културни
институции с обособен сграден фонд,
добри традиции и успешна практика
в организирането на международни
културни прояви
Добре
развита
болнична
и
извънболнична медицинска помощ
Добре изградена инфраструктура:
голям
авто
и
ж.п.възел,
международно летище-логистичен и
дистрибуторен център, достъп до
Областния център Пловдив за 30
минути за над 80% от населението на
областта и много добре развита
електропроводна
и
телекомуникационна мрежа
Област Пловдив е част от Източнобеломорския район, който е найбогат на водни ресурси регион в
страната
Богато биоразнообразие със запазени

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

техника за обработване на земите
Недобрата инфраструктура, липсата
на достатъчна леглова база и
подходящи условия в част от
общините възпрепятстват развитието
на туризма в областта
Недостатъчен брой специализирани
кабинети и компютърна осигуреност
в училищата
Изоставане
на
доходите
на
населението
в
сравнение
със
средните в страната
Диспропорции
в
нивото
на
безработица по общини, високо
равнище на младежка безработица
Амортизиран
сграден
фонд
и
материално-техническа
база
в
областта на културата
Недостатъчна
квалификация
в
сферата на арт- мениджмънта, липсва
действителен пазар на труда в
културната сфера
Слабо развита регионална пътна
мрежа /II и III клас/, недобро
състояние на общинската пътна
мрежа
Остаряване на съоръженията на
енергийната система и енергоемка
структура на електропотреблението
Технически
амортизирана
водопроводна и канализационна
мрежа, липса на пречиствателни
станции
за
отпадъчни
води,
отговарящи на всички изисквания
Амортизация на хидромелиоративния
фонд и ниска възвращаемост за
реконструкцията и модернизацията
му
Териториални
диспропорции
на
телефонната мрежа
Недоизграденост на техническата
инфраструктура в балнеоложките и
планински курорти
Липса
на
регламентирани
и
екологично съобразени сметища и
пречиствателни
станции
за
отпадъчни и питейни води
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защитени
животни
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

видове

растителност

и

Възможности
Благоприятно демографско развитие
в големите селища от областта.
Повишаване
конкурентноспособността на малките
и
средните
предприятия
чрез
пълноценно
използване
на
възможностите на европейските
фондове
Увеличаване
на
преките
чуждестранни
инвестиции
в
хранително-вкусовата
промишленост, транспорт, туризъм,
строителство и други
Засилване на производствения сектор
и конкурентноспособност на бизнеса
чрез внедряване на иновации
Изграждане на добра пазарна
инфраструктура и конкурентност на
селскостопанската продукция на
международните пазари
Изграждане на нови качествени
туристически обекти за привличане
на повече туристи
Наличие на потенциал от човешки
ресурси
за
продължаване
и
ускоряване на икономическия растеж
Развитие на предприемачество в
сферата на културата, обвързване на
културните
дейности
с
туристическата индустрия
Доизграждане, усъвършенстване и
технологично
обновление
на
инфраструктурата чрез включване в
проекти на национални и европейски
програми
Повишаване ролята на Пловдив и
областта
като
европейски
транспортен и логистичен център
Развитие
на
газопреносна
и
газоразпределителна мрежа
Водоснабдяване и канализация от
каскада “Въча”
Развитие на системи за третиране и
управление
на
отпадъците
и
внедряване на системи за разделно
събиране на отпадъците

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Заплахи
Регресивен тип на възрастовата
структура на населението. Намалява
трудоспособното и репродуктивното
население на областта
Изтичане на квалифицирана работна
ръка
Задълбочаване на териториалния
дисбаланс и изостряне на проблема
“център-периферия” в областната
икономика
Ниско ниво на инвестиции в
инфраструктурата
на
научните
организации
Недостатъчно развити публичночастни партньорства.
Недостатъчно иновации и средства за
подмяна амортизираната техника в
сферата на земеделието
Неконкурентноспособност
на
собствената
селскостопанска
продукция в сравнение с вносната по
отношение на цените
Незаконна сеч и извозване на
дървесина, както и опасност от
възникване на пожари в горския фонд
Съсредоточаване на инвестициите
само в областния град и свързаните с
него урбанизирани територии и
пренебрегване нуждите на малките
общини
Изоставане на общините в областта с
нисък индекс на човешкото развитие
Замърсявания на почвите и водите в
следствие на промишлената дейност
Влошаване
качеството
на
атмосферния
въздух
от
индустриалните предприятия
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II. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
Визия
Дългосрочната политика за регионално развитие се стреми към баланс между
различните аспекти на развитието: социално - икономически, екологични и териториални,
както и между различните групи териториални общности и нива, като по този начин играе
ключова роля за устойчивото развитие. Като основна цел е постигане на динамично
устойчиво и балансирано развитие на отделните райони за планиране.
Визията, стратегическите цели, приоритетите и мерките за развитие на Област
Пловдив са изведени на базата на данни за социално–икономическото развитие, SWOT
анализа на областта, стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за
регионално развитие и предварителните приоритети на секторните оперативни програми.
Областната стратегия на Област Пловдив отчита целите и приоритетите за развитие,
заложени в общинските планове на прилежащите й общини, както и стратегическите
планови документи на национално ниво.
На основата на анализа на процесите, проблемите и възможностите за развитие на
Област Пловдив, се определя следната визия:
Област Пловдив - област с устойчиво социално–икономическо развитие на
основата на местни ресурси и традиционни културно–исторически дадености,
предпочитано място за живот и работа, с европейски стандарт на живот, осигурен от
конкурентноспособна икономика.
Стратегическа цел
Областната стратегия за развитие на Област Пловдив си поставя като стратегическа
цел:
Пловдивска област да се превърне в район на устойчиво икономическо
развитие, посредством създаване на благоприятна бизнес среда, разширяване на
икономическата база чрез високотехнологични производства, развитие на човешките
ресурси, формиране на партньорства, които насърчават икономическото развитие на
местно ниво.
Постигането на тази цел зависи от реализирането на няколко специфични цели:
Специфична цел 1: Повишаване на конкурентноспособността на икономиката, чрез
ефективно и рационално използване на наличните природни ресурси и дадености, опита и
традициите на населението и въвеждането на иновационни практики.
Специфична цел 2: Мобилизиране на областните и местните технически и
институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за местно
икономическо развитие.
Целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие за периода до 2015 г.
имат приемственост с тези, определени в Областния план за развитие на Област Пловдив
2000 – 2006 г.
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Основните приоритети на Областната стратегия за развитие
Приоритет 1: Ускорен растеж и повишена конкурентноспособност на местната икономика
За да се осигури конкурентноспособност и повишена производителност на труда,
местната икономика има нужда от преструктуриране. Вниманието трябва да бъде насочено
към производства с висока добавена стойност и въвеждане на нови технологии.
Мярка 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологиите и иновациите
Мярка 1.2. Изграждане на бизнес мрежи и клъстери
Мярка 1.3. Развитие на информационни и комуникационни технологии в областта
на публичните услуги и бизнеса
Мярка 1.4. Усъвършенстване на местната бизнес инфраструктура (индустриални
зони и др.) и създаване на бизнес инкубатори и бизнес центрове
Мярка 1.5. Стимулиране развитието на хранително – вкусовата промишленост
Приоритет 2: Развитие на конкурентно селско и горско стопанство и подобряване на
условията на труд и живот в селските райони
Внедряването на съвременни технологии и модерни програми за управление в
сектора ще допринесе за постигане на интензивно земеделие с висока производителност и
качество. Необходимо е също и стимулиране на екологичното земеделие и уедряване на
земеделските площи с цел оптимизиране на разходите за производство и привличане на
инвеститори.
Мярка 2.1. Подпомагане приспособяването на фермерите към изисквания на
Европейските стандарти и развитие на професионалното обучение в областта на
селското стопанство
Мярка 2.2. Насърчаване производството на традиционни (зеленчукопроизводство,
овощарство и етерично-маслени култури) земеделски култури и подпомагане
създаването на организации на производители
Мярка 2.3. Модернизиране на стопанствата и стимулиране на кооперирането за
внедряване на нови технологии и продукти
Мярка 2.4. Стимулиране използването на пустеещи земи
Мярка 2.5. Реконструкция и разширяване на хидромелиоративния фонд
Мярка 2.6. Насърчаване
винопроизводството

и

ускорено

развитие

на

лозарството

и

Мярка 2.7. Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и
адаптацията на земеделието и горите (Изграждане на тържища и сертифициращи
лаборатории за улесняване достъпа до услуги на местните земеделски
производители)
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Мярка 2.8. Подкрепа на производителите на биологични и екологично чисти
продукти по съвременни технологии
Мярка 2.9. Опазване, възстановяване и икономическо развитие на селата и
подобряване качеството на живот в селските райони
Приоритет 3: Развитие и модернизация на техническата инфраструктура
Модернизирането на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура е от
огромно значение за социално – икономическото развитие на Пловдивска област. За
осигуряване на предпоставките за ускорен растеж на местната икономика, това е от
първостепенна важност. Подобряването на транспортните, енергийните, комуникационните
и В и К мрежи, както и въвеждането на система за ефективно управление на отпадъците ще
насърчи инвестиционната дейност в областта.
Мярка 3.1. Развитие и усъвършенстване на пътната и железопътна инфраструктура
Мярка 3.2. Предотвратяване на рискове (природни и технологични) чрез
разработване и прилагане на изследователски проекти и планове за управление на
риска в районите с активна свлачищна дейност. Реализация на програми за
превенция и укрепване на свлачища в районите с активни геодинамични процеси.
Корекции на реки, изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи брегови
съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.
Мярка 3.3. Изготвяне и реализиране на проекти за алтернативно водоснабдяване,
развитие на водопреносната мрежа и изграждане на канализационни системи във
всички населени места в областта
Мярка 3.4. Газификацията на населените места, икономическите и промишлени
зони в областта и развитие газоразпределителната мрежа
Мярка 3.5. Внедряване на цифрова комуникационна и преносна инфраструктура
Мярка 3.6. Изграждане на екологична инфраструктура (водопроводи,
пречиствателни станции, депа и инсталации за преработка на отпадъци)
Мярка 3.7. Изграждане на системи за устойчив градски и междуселищен
транспорт
Приоритет 4: Усъвършенстване на социалната инфраструктура, подобряване на
социалната среда и развитие на човешките ресурси.
Подобряване на образователното равнище, съобразно с потребностите на
икономиката и осигуряване на ефективни социални, здравни и информационни услуги.
Мярка 4.1. Ориентиране на образованието към изискванията на бизнеса,
повишаване неговото качество, оптимизиране мобилността на работната сила чрез
обучение през целия живот
Мярка 4.2. Подобряване поддържането на учебните и лечебните заведения, както и
на културните институции
Мярка 4.3. Предоставяне на по-качествени и достъпни здравни услуги
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Мярка 4.4. Създаване на условия за достъп на хора в неравностойно положение до
обществените сгради и съоръжения
Мярка 4.5. Благоустрояване на населените места
Приоритет 5: Опазване и устойчиво ползване на природното и културно наследство
Развитието на местната икономика трябва да е в съответствие с опазването и
устойчиво ползване на природното и културно наследство. Необходимо е да се
предприемат стъпки за предотвратяване на негативни последици за околната среда и
културното богатство вследствие на стопанската дейност.
Мярка 5.1. Ефективно управление на съществуващите защитени територии и
резервати
Мярка 5.2. Предпазване от замърсяване на повърхностните и подпочвените води и
подобряване качеството на питейната вода
Мярка 5.3. Разработване на програми за възстановяване и поддържане на територии
с екологични проблеми, както и за намаляване на вредните емисии във въздуха
Мярка 5.4. Популяризиране на богатото природно и културно наследство
Мярка 5.5. Съхранение и поддържане на културно-историческите паметници
Мярка 5.6. Стимулиране на археологически изследвания и дейности, свързани с
консервация и реставрация
Мярка 5.7. Обвързване на културата с бизнес-дейности и развитие на меценатството
Приоритет 6: Развитие на устойчиви форми на туризъм
За повишаването на конкурентноспособността на местната икономика важна роля
ще играе и развитието на устойчиви форми на туризъм – културно-исторически,
балнеоложки, екологичен, винен и др. Различните видове туризъм са подходящи
инструменти за стимулиране на местното предприемачество и за увеличаване на доходите
на местното население. Област Пловдив има необходимите природни и културно исторически дадености да бъде привлекателна туристическа дестинация.
Мярка 6.1. Развитие на туристическите атракции и улесняване
туристически обекти

достъпа до

Мярка 6.2. Подобряване на туристическото обслужване
Мярка 6.3. Подобряване на рекламата на обектите от туристически интерес и
изграждане на мрежа от информационни центрове за туризъм
Мярка 6.4. Развитие на традиционните (балнеоложки, рекреативен, културноисторически и др.) и алтернативни форми на туризъм
Приоритет 7: Насърчаване на регионалното и местното развитие и партньорства за
интегрирано развитие
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Необходимо е модернизиране на административните структури и подобряване
качеството и достъпа до обществени услуги. Също така е необходимо изграждане на нови и
укрепване на вече съществуващи административни звена на местно ниво, отговорни за
прилагането на програми и проекти за развитие от европейските фондове.
Мярка 7.1. Укрепване на структурите на местно ниво с цел повишаване на
административния капацитет за стратегическо планиране
Мярка 7.2. Организиране на обучения и семинари за разпространение на добрите
практики в процеса на усвояване на финансовите средства от ЕС
Мярка 7.3. Улесняване достъпа на гражданите и бизнеса до административните услуги
(чрез прилагане принципа на “едно гише”)
Мярка 7.4. Укрепване капацитета на администрацията на регионално и местно ниво в
процеса на разработване и управление на проекти
Мярка 7.5. Обмяна на опит и добри практики, изграждане на мрежи в партньорство с
области в България и региони от ЕС
Към съдържанието
РАЙОНИ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Съгласно Закона за регионалното развитие са регламентирани видовете райони за
целенасочено въздействие. Техният териториален обхват е предварително определен от
Регионалния съвет за развитие при разработването на Регионалния план за развитие на
Южен централен район за планиране. Съгласуването на Регионалния план за развитие с
Областната стратегия за развитие е необходимо, за да може да се определят специфичните
цели и приоритети на районите за целенасочено въздействие в Област Пловдив.
Район за икономически растеж се характеризира с развити икономически
функции, изградена транспортна, техническа и социална инфраструктура.Това е район,
който следва да бъде стимулиран с оглед реализирането на устойчив икономически растеж
с общонационален ефект. Подкрепата на неговото развитие ще допринесе за ускорено
развитие на местната икономика и повишаването на нейната конкурентноспособност.
Очаква се районите за икономически растеж да окажат положително въздействие върху
съседни територии вследствие усъвършенстване на инфраструктурата и въвеждането на
нови технологии.
В Област Пловдив единственият район, който отговаря на гореизложените
показатели е Община Пловдив. Специфичните цели, към които трябва да се стреми района
са: динамично развиваща се и конкурентноспособна икономика, подкрепа на утвърдени
отрасли и фирми, модернизиране на инфраструктурата, създаване на клъстери,
подобряване на привлекателността на района, съхраняване и ефективно използване на
природното и културно наследство, модернизиране и рационално използване на
производствените зони на Пловдив с цел стимулиране развитието на малки и средни
предприятия и привличане на нови инвеститори.
Район с индустриален упадък е район, в който е извършено или се извършва
преструктуриране на индустриални структуроопределящи предприятия, довело или водещо
до спад на производството, увеличаване на безработицата, ниско равнище на доходите и
обезлюдяване. В тази категория от Област Пловдив попадат общините Карлово и Сопот.
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За развитието на този вид райони трябва да се преследват следните цели: ефективно
използване на съществуващия потенциал за икономическо развитие, въвеждане на нови
технологии и подпомагане развитието на малки и средни предприятия (МСП).
Изостанал селски район е територия,
в която по- голямата част от
трудоспособното население е заето в селското и горското стопанство, характеризира се с
ниска степен на развитие на транспортната, техническата и социалната инфраструктура,
ниска квалификация на населението в трудоспособна възраст, ограничени възможности за
трудова заетост, високо равнище на безработицата, ниски доходи на населението и
обезлюдяване. Към този вид райони спадат седем общини от Пловдивска област – Брезово,
Калояново, Лъки, Първомай, Родопи, Съединение и Хисаря.
Специфичните цели за развитие на тези територии са модернизиране и повишаване
на производителността на селското стопанство, ориентиране на икономиката към местните
ресурси, положителна промяна в отношението към селските райони като място за живеене,
почивка и възстановяване, подобряване и развитие на инфраструктурата и повишаване на
образователното равнище.
Изостанал планински район е територия със средна надморска височина над 600 м,
характеризираща се с ниска степен на изградена на транспортната, техническата и
социалната инфраструктура, ограничени възможности за трудова заетост, увеличаване на
безработицата, ниски доходи на населението и обезлюдяване. Към тези показатели от
Област Пловдив се отнасят общините Лъки, Родопи, Хисаря и Куклен.
Специфичните цели, които могат да се заложат за развитие на такъв тип район са:
увеличаване на трайната заетост, привличане на инвестиции, изграждане на нова
инфраструктура за нуждите на икономиката, професионална преквалификация на
работната сила, стимулиране на предприемачеството.
В Област Пловдив седем общини не попадат в обхвата на Районите за целенасочено
въздействие. Това са Асеновград, Марица, Раковски, Садово, Кричим, Перущица и
Стамболийски.
Към съдържанието

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. Ангажираност на публичните институции и местните организации в
областта на регионалното развитие
Осъществяването на целите и приоритетите на ОСР в съответствие с провеждането
на държавната политика в областта на регионалното развитие се основава на принципите,
формулирани в Закона за регионалното развитие, а именно:
• Единен подход за планиране и програмиране;
• Концентрация на ресурсите за постигане на целите на регионалното развитие;
• Партньорство, публичност и прозрачност при осъществяването на
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката;
• Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в
процеса на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване,
реализацията, наблюдението и оценката;
• Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и
действия на международно национално и регионално равнище;
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Цялостната организация и координация на дейностите по прилагане на Областната
стратегия за развитие на Област Пловдив се осъществява съобразно основните принципи,
определящи областната политика:
• Децентрализация;
• Субсидираност;
• Устойчиво развитие;
• Укрепване на партньорството;
• Приемственост;
• Гражданско участие в процеса на планиране;
За постигане на по-добри резултати действията на публичните институции и
местните организации в областта на регионалното развитие са насочени към
координация по вертикала – между Регионалния съвет за развитие, Областния съвет за
развитие и общините и по хоризонтала – между различните звена, ведомства и
участници на областно ниво.
Необходимо е да се изградят работещи информационни канали, които да осигурят
възможност за пряка комуникация, обмен на информация и задълбочаване на
партньорството между структурите, намиращи се на различни управленчески нива.
Наблюдението и контролът осигуряват база за сравнение, обобщение и ефективност на
стратегическото планиране. Успехът от изпълнението на областната стратегия зависи от
точното регламентиране на правомощията и отговорностите между всички участници в
този многостранен процес, но най-вече от партньорството между областта,
общините, държавата, НПО, бизнеса и гражданите.

Организация и координация на дейността за постигане на целите

2.

В процеса на изготвяне на стратегическия документ са ангажирани както Областния
управител и Областната администрация, Областния съвет за развитие, така и всички
заинтересовани страни: местните власти, децентрализираните структури на централната
власт, регионални и местни организации на бизнеса, здравни, образователни, социални
и културни организации, неправителствения сектор, организации на работодатели и
работници. Добрата координация и сътрудничество в работата на гореизброените
партньори е гаранция за успешното изпълнение на ОСР.
Регионален съвет за развитие на Южен Централен Район за планиране
•

Обсъжда и съгласува всички проекти на Областните стратегии за развитие от
съответния район за планиране с цел координирането им;
• Осигурява широко и ефективно участие на всички партньори в процеса на
планиране, финансиране, наблюдение и оценяване на мерките за регионално
развитие в района за планиране;
• Обсъжда и одобрява проекта на Регионалния план за развитие и изпълнява
функциите на орган за наблюдение на изпълнението му. Въз основа на годишния
доклад за изпълнение на Регионалния план за развитие се отчита изпълнението на
целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие;
В състава на Съвета се включват представители на централните власти, Областните
управители от ЮЦРП и по един представител на общините от областите в района.
Участието на местните власти в изпълнение на Областната стратегия, се
осъществява чрез включването на кметовете на общините и общинските съвети, в
областния и регионалния съвети за развитие, а така също с подготовката и
изпълнението на общинските планове за развитие, които се разработват в съответствие
с предвижданията на Стратегията.
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Областният управител и Областната администрация
На областно ниво институционалната организация за изпълнение на ОСР включва
организацията и дейността на основните органи – Областен управител,
специализираните структури към областната администрация и Областния съвет за
развитие.
Областният управител провежда държавната политика в областта; организира
разработването, общественото обсъждане, изпълнението и актуализирането на
стратегията, осигурява публичност и прозрачност на планирането и програмирането на
регионалното развитие, подпомага разработването на общинските планове за развитие,
участва във формирането на регионални и местни партньорства при подготовката,
финансирането и изпълнението на проекти, реализиращи плановите документи на
регионално и местно ниво. Областният управител внася проекта на Областната
стратегия за обсъждане и съгласуване в Регионалния съвет за развитие на ЮЦРП и за
приемане в Областния съвет за развитие.
Областна администрация – Пловдив участва във всички етапи от изготвянето на
Областната стратегия – подготовка, разработване, съгласуване, приемане, изпълнение,
оценка и актуализация. Екипът на Областна администрация инициира отделните
дейности, осъществява връзка с другите партньори, координира работата, следи за
своевременното и качествено изпълнение на поставените задачи, организира
заседанията на Областния съвет за регионално развитие. Работи по набирането на
информация, анализиране на проблемите и състоянието на отделните отрасли, дава
консултации и подготвя експертни становища в определени сфери, взема решения по
изпълнение на дейности, програми, проекти и координира дейностите по
финансирането им.
Областна администрация – Пловдив следи за съответствието на целите и
приоритетите на общинските планове с Областната стратегия за развитие. Наблюдава и
контролира изпълнението на ОСР, осигурява информация и публичност на плановия
документ като информира обществеността за характера и същността й, за
необходимостта и постигнатите резултати от изпълнението. Областната администрация
анализира прилагането на регионалната политика на ниво област и процесите на
регионално развитие, осъществява дейности по укрепване на институционалния
капацитет на областно и общинско ниво в процеса на програмиране, управление и
ефективно усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз.
Областен съвет за развитие
Областният съвет за развитие – участват всички кметове, представители на Общинските
съвети в областта, представител на Регионалната асоциация на общините, делегиран
представител на национално представените организации на работодателите и на
работниците и служителите, приема Стратегията след съгласуване с Регионалния съвет за
развитие.
Областният съвет за развитие :
- Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие ;
- Функциите му са свързани също с оценяване инициативите и предложенията за
включване на мерки в НОПРР на общините, както и на другите участници, имащи
отношение към регионалното развитие.
- Организира изпълнението на Стратегията, като за целта координира действията на
местните власти, регионалните поделения на централната власт, регионалните структури на
бизнеса, НПО и др. организации;
- Инициира сключването на споразумения за сътрудничество с други съседни области
за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие;
- Изразява становище по предоставените му за разглеждане проекти на нормативни
актове, стратегически, планови и програмни документи, наблюдава изпълнението на ОСР
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въз основа на изпълнението на мерките по РПР и Общинските планове за развитие,
разработени в съответствие с ОСР;
Местни власти
Областният управител и местните власти са основните участници и партньори в
процеса на формиране и прилагане на регионалната политика в областта. Участието на
местните власти, в лицето на кметовете на общините и общинските съвети, в изпълнението
на Областната стратегия се осъществява чрез тяхното включване в Областния и
Регионалния съвет за развитие, а така също с подготовката и изпълнението на общинските
планове за развитие, които се разработват в съответствие с предвижданията на
Стратегията.
Местните власти участват в реализирането на целите и приоритетите на НСР чрез
формулирането и приемането на Общинските планове за развитие, чрез мобилизиране на
местните финансови, човешки и организационни ресурси, включително на честния и
неправителствените сектор за изпълнение на мерките и проектите на тези планове и
програми за развитие и прилагане на местните инициативи с надобщинско значение, за
осигуряване на информация и публичност на действията за местно развитие. В редица
случаи общините ще бъдат конкретни изпълнители на проекти, а в останалите –
бенефициенти на изпълнението на проекти. В резултат на усвояване на средствата от
фондовете на ЕС.
Участието на социално-икономическите партньори
Неправителствените организации са важен партньор в политиката за регионално
развитие на местно и регионално равнище. Те се явяват като коректив и балансьор между
интересите на държавните организации и гражданите. Голяма част от тези партньори пряко
ще участват в изпълнението на проекти и дейности за регионално развитие, финансирани
от европейски и национални фондове.
Бизнесът в региона е представен основно от по-големите фирми, бизнес-асоциациите,
работодателските организации, търговско-промишлената палата и други. Решаващото
значение за перспективите за регионално развитие на областта е свързано със значителните
му възможности за подпомагане на образователни, квалификационни, посреднически и др.
компоненти на действията по реализацията на ОСР. Бизнесът е генератор на нови идеи и е
мотивиран за влагане на средства в съвместни публично-части инициативи.
Синдикалните организации участват като членове на Областния съвет за развитие и
са един от основните партньори на областно и местно ниво в процеса на формиране и
прилагане на регионалната политика.
Всички заинтересовани страни подпомагат дейностите по реализацията на Областната
стратегия чрез активно участие в процеса на вземане на решения по стратегическото
планиране, разработването на проекти за регионално и местно развитие, включването като
партньор при изпълнението на тези проекти.

3.

Източници за финансиране

Основен фактор, който влияе на успеха на ОСР, е идентифицирането на
финансовите източници, тяхната достъпност и ефективното им използване. Без реални
възможности за финансиране на планираните мерки не може да се говори за устойчивост
на регионалното развитие. Това налага добра координация, субсидираност и контрол на
плановия процес на всички нива и особено на процеса на разработване и управление на
проектите.
Източниците за финансиране на Стратегията са вътрешни и външни, национални и
локални, публични и частни, безвъзмездни и възмездни (възвращаеми), привлечени,
централизирани и децентрализирани. Всички тези източници следва по подходящ начин да
бъдат идентифицирани и използвани при финансиране на проекти за областно развитие.
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Източниците за финансиране на регионалното развитие са следните:
• Държавния бюджет – особено важно е използването на различни национални
фондове и техните възможности. Немалка част от проектите, допринасящи за регионалното
развитие зависят от финансиране от републиканския бюджет. Основна част от
инфраструктурата на региона се строи и поддържа с централизирано финансиране.
• Фондовете на ЕС - за периода до 2007 г. това са предприсъединителните
инструменти на ЕС, а за периода 2007 – 2013 това са Структурните фондове на ЕС.
Приносът на Фондовете ще зависи от размера на мобилизиране на частното финансиране,
особено при публично-частното партньорство. С оглед усвояване на средствата от
европейските фондове е необходимо развитие на административния капацитет на
регионалните и местните структури, на звената в областните и общински администрации,
които ще поемат функции във връзка с усвояването на ресурси от предприсъединителните
и структурните фондове на ЕС и фонд “Кохезия”.
• Бюджетите на общините - Общинските бюджети са друг важен финансов
източник за регионалното развитие. Финансирането на различните дейности и проекти,
осигурявано от общинските бюджети, може да се допълни и от други източници.
Допълняемостта на средствата при реализацията на проекти е основен принцип на
регионалното развитие.
• Собствени средства на работодатели, местни юридически лица, НПО и др. частните фирми се активизират при кандидатстването с проекти и изпълнението им по
линия на ЕС, усвоявайки все по-успешно средства по европейски програми, като разбира се
осигуряват необходимото съ-финансиране от собствени средства. Така те стават все поактивни участници в регионалното развитие и дават своя принос с частно финансиране.
• Международни финансови източници - Международните финансови източници
осигуряващи финансови средства от международни програми, донорски организации,
финансови институции, частни фирми, са също един от значимите фактори за регионално
развитие на страната и в частност за област Пловдив.
Към съдържанието

VІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА /СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ/
1. Индикатори за наблюдение
Приоритет 1: Ускорен растеж и повишена конкурентноспособност на местната икономика
Мярка 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологиите и иновациите:
 Брой на въведените иновации в МСП
 Процентен дял на инвестициите в нови технологии
 Брой създадени центрове за научно-изследователска дейност
 Брой подпомогнати изследователски проекти
 Брой заети специалисти в сферата на научно-изследователската и развойна дейност
 Брой издадени патенти за разработени иновации
Мярка 1.2. Изграждане на бизнес мрежи и клъстери:
 Брой изградени клъстери на областно ниво
 Брой фирми, участващи в клъстери
 Процент на използваемост на наличните индустриални зони
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Мярка 1.3. Развитие на информационни и комуникационни технологии в областта на
публичните услуги и бизнеса:
 Брой създадени информационни услуги, обслужващи бизнеса
 Брой фирми, предлагащи информационни и комуникационни услуги
 Брой нововъведения в сферата на електронното административно обслужване (на
гражданите и бизнеса)
 Брой въведени нови управленски и технологични системи
Мярка 1.4. Усъвършенстване на местната бизнес инфраструктура (индустриални зони и
други) и създаване на бизнес инкубатори и бизнес центрове:
 Брой изградени бизнес инкубатори и технологични паркове
 Брой фирми, участващи в бизнесинкубаторите
 Размер на инвестициите в бизнесинфраструктура и в технологичните
бизнесинкубатори
 Брой изградени индустриални паркове
 Брой фирми, разположени в индустриалните паркове
 Брой сдружения на бизнеса, получили подкрепа
 Процент на използваемост на наличните индустриални зони
Мярка 1.5. Стимулиране развитието на хранително-вкусовата промишленост:
 Процент фирми, получили подкрепа
 Степен на преработване на добивните суровини за хранително-вкусовата
промишленост
 Размер на инвестициите в технологии за хранително-вкусовата промишленост
 Брой предприятия в сферата на хранително-вкусовата промишленост
 Количество произведени суровини за хранително-вкусовата промишленост
 Брой издадени патенти за иновации в хранително-вкусовата промишленост
 Размер на приходите от хранително-вкусовата промишленост
 Брой заети в хранително-вкусовата промишленост
Приоритет 2: Развитие на конкурентно селското и горско стопанство и подобряване на
условията на труд и живот в селските райони
Мярка 2.1. Подпомагане приспособяването на фермерите към изисквания на Европейските
стандарти и развитие на професионалното обучение в областта на селското стопанство:
 Брой обучения на земеделските производители по линия на областната и
общинските служби по земеделие и гори
 Брой завършили студенти в сферата на аграрните науки
 Брой заети аграрни специалисти в земеделските стопанства
 Размер на инвестициите в земеделието
 Процент произведена екологична продукция
 Процент увеличение доходите на земеделските производители
 Брой сертифицирани продукти
 Количество закупена земеделска техника
 Размер на произведената продукция
 Брой реализирани проекти в сферата на екологичното земеделие, с финансовата
помощ на ЕС
 Брой разсадници за сертифицирани екологични продукти
Мярка 2.2. Насърчаване производството на традиционни (зеленчукопроизводство,
овощарство и етерично-маслени култури) земеделски култури и подпомагане създаването
на организации на производители:
 Декари засети площи с традиционни за областта земеделски култури
 Декари площ с трайни насаждения
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Количество произведена продукция от традиционни култури
Декари площ с етерично-маслени култури

Мярка 2.3. Модернизиране на стопанствата и стимулиране на кооперирането за
внедряване на нови технологии и продукти:
 Брой модернизирани земеделски стопанства
 Декари комасирана земя
 Процент площи, обработвани от земеделски кооперации
 Брой отпуснати кредити за модернизиране на земеделските стопанства
Мярка 2.4. Стимулиране използването на пустеещи земи:
 Декари пустеещи земи
 Процент увеличение на използването на пустеещи земи
Мярка 2.5. Реконструкция и разширяване на хидромелиоративния фонд:
 Км възстановени напоителни системи
 Км новоизградени напоителни съоръжения
 Декари земя, позволяващи поливно земеделие
Мярка 2.6. Насърчаване и ускорено развитие на лозарството и винопроизводството
 Декари лозови масиви
 Количество продукция на грозде
 Количество продукция на вино
Мярка 2.7. Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и
адаптацията на земеделието и горите (Изграждане на тържища и сертифициращи
лаборатории за улесняване достъпа до услуги на местните земеделски производители)
 Брой изградени тържища
 Брой сертифициращи лаборатории
 Км дължина на нови горски пътища
 Брой нови съоръжения за предотвратяване на ерозията
Мярка 2.8. Подкрепа на производителите на биологични и екологично чисти продукти по
съвременни технологии
 Получена помощ за горско-екологични дейности
 Брой получили помощ по НАТУРА 2000
 Брой подпомогнати агроекологични схеми
 Процент екологично чиста продукция
 Процент биологично чиста продукция
Мярка 2.9. Опазване, възстановяване и икономическо развитие на селата и подобряване
качеството на живот в селските райони
 Брой проекти за обновяване и развитие на селата и съхраняване на селското
наследство
 Брой дейности от развитите клъстери в Пловдивска област насочени към селата
 Брой разработени и реализирани местни стратегии и проекти за създаване на местни
инициативни групи (МИГ)
 Брой разработени местни стратегии и проекти за иновации
 Брой нови микропредприятия в селата
 Брой нови туристически дейности в селата
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Приоритет 3: Развитие и модернизация на техническата инфраструктура
Мярка 3.1. Развитие и усъвършенстване на пътната и железопътна инфраструктура:
 Км новоизградени пътища (ІІ, ІІІ клас и общински пътища)
 Км реконструирани пътища (ІІ, ІІІ клас и общински пътища)
 Км подобрена железопътна инфраструктура
 Процент население с подобрен транспортен достъп
Мярка 3.2. Предотвратяване на рискове – природни и технологични:
 Брой на разработените и приложени планове за управление на риска – природни и
технологични
 Брой изследователски проекти за оценка на риска в бреговите зони на реките и в
местата с активна свлачищна дейност
 Брой на разработените и реализирани програми за превенция и справяне със
свлачища в районите с активни геодинамични процеси
 Дължина на коригираните реки, брегови съоръжения за предпазване на вредното
въздействие на водите.
Мярка 3.3. Реализиране на проекти за алтернативно водоснабдяване, изграждане на
канализационни системи и развитие на водопреносната мрежа:
 Брой населени места с подобрена или новоизградена водопреносна мрежа
 Процент домакинства, изпитващи затруднения във водоподаването
 Брой населени места с новоизградена канализационна система
 Брой населени места, в които липсва канализационна мрежа
 Дължина (в км) на новоизградена и реконструирана канализационна мрежа
 Км дължина новоизграден водопровод
 Брой населени места, ползващи алтернативни източници на водоподаване
Мярка 3.4. Газификацията на населените места и развитие газоразпределителната мрежа:
 Брой газифицирани населени места
 Дължина (в км) на съществуващата газопреносна и газоразпределителна мрежа
 Дължина новоизградена газопреносна и газоразпределителна мрежа
 Процент домакинства, отопляващи се на газ
Мярка 3.5. Внедряване на цифрова комуникационна и преносна инфраструктура:
 Степен (в проценти) на цифровизация на телефонните централи и телефонните
линии
 Брой новосъздадени комуникационни услуги за потребители
 Брой потребители на интернет на 1000 жители
 Дължина новоизградена широколентова преносна мрежа
Мярка 3.6. Изграждане на екологична инфраструктура:
 Брой изградени или рехабилитирани ПСПВ
 Брой изградени ГПСОВ
 Брой предприятия, ползващи подкрепа за внедряване на екологични технологии
 Брой индустриални предприятия, притежаващи инсталации срещу замърсяване на
въздуха
 Брой изградени съоръжения за събиране и/или рециклиране на отпадъци
 Процент фирми, сертифицирани по отношение на екологични норми
 Брой населени места, въвели разделното събиране на отпадъци
 Брой внедрени системи за управление качеството на въздуха
 Процент отпадъчни води, подложени на първично пречистване
 Процент отпадъчни води, подложени на вторично пречистване
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Приоритет 4: Усъвършенстване на социалната инфраструктура, подобряване на
социалната среда и развитие на човешките ресурси
Мярка 4.1. Ориентиране на образованието към изискванията на бизнеса, повишаване
неговото качество, оптимизиране мобилността на работната сила чрез обучение през целия
живот:
 Брой новооткрити специалности
 Брой разработени нови учебни планове и програми
 Брой създадени партньорства между бизнеса и университетите
 Брой учебни заведения и центрове, притежаващи сертификати за качество
 Брой реализирани съвместни проекти между работодатели и студенти
 Брой партньорски програми за обмен на преподаватели, студенти и други
инициативи с европейски университети
 Брой (процент) педагогически и управленски кадри от образователната система,
преминали обучения за въвеждане на нови педагогически технологии и практики
Мярка 4.2. Подобряване поддържането на учебните и лечебните заведения, както и на
културните институции:
 Брой новопостроени или реконструирани (ремонтирани) учебни заведения
 Брой новопостроени или модернизирани болнични заведения
 Брой учебни заведения, получили финансиране
 Брой здравни заведения, получили финансиране
 Брой финансирани центрове за хора с увреждания
 Брой финансирани домове за възрастни хора
 Брой финансирани детски градини и ясли
 Процент модернизирана материално-техническа база на образователната система
 Брой компютри на 100 ученика
 Брой интернет места на 100 ученика
 Брой компютри на 100 студента
 Брой интернет места на 100 студента
 Брой новоизградени или модернизирани културни обекти
 Брой културни институции, получили финансиране
Мярка 4.3. Предоставяне на по-качествени и достъпни здравни услуги:
 Размер на инвестициите, свързани с подобряването на предоставените здравни
услуги
 Брой нови здравни услуги на областно ниво
 Брой на населението, получило достъп до здравни услуги
 Процент на обновяване на медицинското оборудване
 Брой партньорски програми за обмен на медицински кадри и ноу-хау
 Брой иновации в здравеопазването
Мярка 4.4. Създаване на условия за достъп на хора в неравностойно положение до
обществените сгради и съоръжения:
 Брой обществени сгради, преустроени за достъп на хора с физически увреждания
 Брой проекти, насочени към подобряване достъпа на хора в неравностойно
положение до сгради и съоръжения
Мярка 4.5. Благоустрояване на населените места:
 Процент възстановени зелени зони в градовете
 км. изградена нова улична мрежа
 км. реновирана улична мрежа
 процент на покритие на населените места с осветителни мрежи
 дка. облагородени междублокови пространства
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Приоритет 5: Опазване и устойчиво ползване на природното и културно наследство
Мярка 5.1. Ефективно управление на съществуващите защитени територии и резервати:
 Процент защитени територии
 Брой планове за управления на защитени територии и резервати
 Брой проекти или инициативи, насочени към ефективното управление на
защитените територии
 Създадена система за мониторинг
Мярка 5.2. Предпазване от замърсяване на повърхностните и подпочвените води и
подобряване качеството на питейната вода:
 Процент отпадъчни води, подложени на първично пречистване
 Процент отпадъчни води, подложени на вторично пречистване
 Брой изградени съоръжения за пречистване на отпадъчни води
 Брой въведени нови технологии за съхранение на отпадъци
 Процент домакинства, водоснабдени от нови водоизточници
Мярка 5.3. Разработване на програми за възстановяване и поддържане на територии с
екологични проблеми, както и за намаляване на вредните емисии във въздуха:
 Брой разработени програми за възстановяване на територии с екологични проблеми
 Брой реализирани проекти в сферата на възстановяване на биологичното равновесие
 Декари рекултивирани площи
Мярка 5.4. Популяризиране на богатото природно и културно наследство:
 Брой комуникационни кампании, рекламиращи природното и културно наследство
 Брой туристи, посетили Пловдивска област
 Брой проекти, получили финансиране за популяризиране на богатото природно и
културно-историческо наследство на областта
 Брой програми за привличане на обществеността
 Брой обекти от туристически интерес
 Брой културни и природни обекти, включени в туристически пакети
 Брой изградени посетителски центрове
Мярка 5.5. Съхранение и поддържане на културно-историческите паметници:
 Брой възстановени или рехабилитирани паметници от културно-историческото
наследство
 Брой културно-исторически паметници, нуждаещи се от ремонт и съхранение
 Брой природни и културни обекти, получили подкрепа за опазване и експониране
Мярка 5.6. Стимулиране на археологически изследвания и дейности, свързани с
консервация и реставрация:
 Брой проекти, свързани с консервация и реставрация на археологически обекти,
получили финансиране
 Брой реализирани археологически изследвания
 Брой нови археологически открития
Мярка 5.7. Обвързване на културата с бизнес-дейности и развитие на меценатството:
 Брой фестивали и други културни събития, проведени в областта и съответен брой
посещения
 Брой възстановени художествени занаяти
 Брой стартирали малки занаятчийски фирми
 Брой експонирани културни и етнографски комплекси
 Брой реализирани проекти в сферата на меценатството
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Брой посетители на обектите от туристически интерес
Размер на инвестициите, вложени за превръщането на обектите от културноисторическо наследство в атрактивни туристически продукти

Приоритет 6: Развитие на устойчиви форми на туризъм
Мярка 6.1. Развитие на туристическите атракции и улесняване достъпа до туристически
обекти:
 Брой новосъздадени туристически атракции и обекти
 Брой обекти от туристически интерес с подобен достъп
 Км изградена или подобрена техническа инфраструктура в подкрепа на местни
туристически продукти
 Брой на местата за настаняване
Мярка 6.2. Подобряване на туристическото обслужване:
 Брой създадени нови туристически услуги
 Брой заети в сферата на туризма, преминали обучение и повишили квалификацията
си
 Брой студенти, обучаващи се в сферата на туристическия бранш
 Брой ученици, завършващи туристически специалности
 Брой проекти за подобряване на туристическото обслужване, получили подкрепа
 Ниво на категоризация на туристическите обекти
Мярка 6.3. Подобряване на рекламата на обектите от туристически интерес и изграждане
на мрежа от информационни центрове за туризъм:
 Брой рекламни материали, популяризиращи обектите от туристически интерес
 Брой създадени информационни мрежи и центрове, обслужващи туризма
 Брой туристически обекти, включени от предоставяните пакети от туроператорски
фирми
Мярка 6.4. Развитие на алтернативни форми на туризъм:
 Брой новосъздадени продукти за алтернативен туризъм
 Брой туристи, използвали алтернативни форми на туризъм
 Брой проекти за развитие на алтернативни туристически продукти, получили
подкрепа
Приоритет 7: Укрепване на институционалния капацитет на областно и общинско ниво за
подобряване процесите на планиране и управление
Мярка 7.1. Укрепване на структурите на местно ниво с цел повишаване на
административния капацитет за стратегическо планиране:
 Брой въведени системи за мониторинг на областните и общински програмни
документи
 Брой разработени съвместни проекти между областните и общински
администрации, частния сектор и неправителствените организации
 Брой разработени планови документи
 Брой обучени служители по темите стратегическо планиране и програмиране и
изпълнение на програмни документи
 Брой служители, участващи в процеса на планиране и програмиране
Мярка 7.2. Организиране на обучения и семинари за разпространение на добрите практики
в процеса на усвояване на финансовите средства от ЕС:
 Брой обучени служители по управление на финансовите средствата на Европейския
съюз
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Брой организирани семинари с цел обмяна на добри практики
Брой обучения на служители по управление на проекти, финансирани от
Структурните фондове на ЕС

Мярка 7.3. Улесняване достъпа на гражданите и бизнеса до административните услуги
(чрез прилагане принципа на “едно гише”):
 Брой предоставени административни услуги от областна и общинските
администрации
 Процент общини, предоставящи услуги на принципа “едно гише”
Мярка 7.4. Укрепване капацитета на администрацията на регионално и местно ниво в
процеса на разработване и управление на проекти:
 Брой проекти, получили техническа помощ за разработването им
 Брой изградени звена към местната администрация за разработване и управление на
проекти
 Брой реализирани проекти, финансирани от средствата на ЕС
Към съдържанието

2. Система за мониторинг
Областната стратегия за развитие е стратегически документ за прилагане на
регионалната политика на ниво област, като осигурява съответствие и конкретизира
изискванията на Националната стратегия съобразно специфичните проблеми и
възможности на областта.Върху изпълнението на Областната стратегия указват влияние
различни икономически, социални и политически фактори и то за продължителен период
от време, ето защо последната и една от най-важните фази на процеса на стратегическо
планиране е наблюдението, оценката и контролът на стратегическия документ.
Наблюдението и контролът осигуряват база за сравнение, обобщение и ефективност на
стратегическото планиране.
За да може да се направи реалистична оценка за постигане на целите, заложени в
ОСР, е необходимо да се създаде ефективна система за мониторинг, включваща
наблюдение, оценка и контрол на стратегическия документ. Необходимо е да се прави ясно
разграничение между наблюдение и оценка.
2.1. Наблюдението/мониторингът е фокусиран върху ресурсите, дейностите,
продуктите и отчасти резултатите. Мониторингът е систематично събиране, анализ и
използване на информация, необходима за управлението и вземането на решения в процеса
на работата по изпълнение на стратегията. Неговата основна функция е обратна връзка по
отношение на процеса на реализация и предотвратяване на рисковете пред изпълнението на
предвидените дейности и в резултат на това, на стратегическите цели и приоритети.
2.2. Оценката е насочена към изпълнението, ефектите и постиженията.
Мониторингът обхваща текущата дейност, докато оценяването е периодична, на не
постоянна дейност.
За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ОСР, въз основа на
оценките от постигнатите резултати спрямо поставените цели, се използва набор от
показатели - индикатори. Те са определени при изготвянето на стратегическия документ и
служат като ориентир за изпълнението на стратегията. Индикаторите са целеви стойности,
които съответстват на целите, приоритетите и мерките на стратегическия документ.
Мониторингът осигурява текуща информация, която помага да се отчете напредъка
(успеха или неуспеха) на Областната стратегия за развитие.
Реализацията на мониторинга (наблюдението, оценката и контрол) става въз основа
на зададените в стратегията индикатори/показатели/ за това какво и как ще се наблюдава.
По тях периодично се събира информация и ще се прави оценката на напредъка.
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Отговорността по осъществяване на мониторинга и оценката ще се носи от
мониториращия местен орган.
Ролята на мониториращ местен орган се изпълнява от Областния съвет за
развитие, който наблюдава реализацията на ОСР и прави предварителната, междинната
(на всеки 2 години) и последващата оценка, след приключване на плановия период.
Към Областния съвет за развитие се създава Областна група за стратегическо
планиране /ОГСП/, чиито състав се избира от Съвета и включва по един представител на
Областна администрация – Пловдив, по един представител на общините, Дирекция “Бюро
по труда”, РД “Социално подпомагане”, Областна дирекция “Земеделие и гори”,
Регионален инспекторат по образованието на МОН, Териториално статистическо бюро,
РИОСВ – Пловдив.
Дейности на Областна група за стратегическо планиране:
- Разработва система от индикатори за наблюдение на изпълнението на Стратегията и
поддържа база данни за тях;
- Наблюдава процеса на изпълнение на стратегията;
- Изготвя ежегоден доклад до Областния съвет за изпълнение на Стратегията, в който се
отразява напредъкът по изпълнението, констатираните неизпълнения и причините за
тях. Докладът се внася за обсъждане в Областния съвет за развитие.
Наблюдението се извършва ежегодно, като първата процедура се провежда две години
след влизане в сила на Областната стратегия за развитие.
Оценка
Областния съвет за развитие е пряко отговорен за междинна и последваща проверка на
изпълнението на ОСР. Оценката за изпълнение на дейностите , заложени в ОСР и за
тяхното по-широко въздействие може да бъде възложена на независими консултантски
организации или експерти чрез възлагане.
Междинната оценка включва:
• Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на програмата;
• Оценка на степента на постигане на съответните цели;
• Оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и
наблюдение.
Последващата оценка включва:
• Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение на
стратегията;
• Оценка на общото въздействие;
• Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на
стратегията;
• Оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите;
• Изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за регионално развитие.
Областният съвет за развитие оценява изпълнението на ОСР след представяне на
обобщен годишен доклад за постигнатите резултати. Този доклад съдържа обстоен анализ
на съществуващото положение в областта, постигнатите резултати, степента на изпълнение
на целите, промените настъпили в регионалното развитие на национално ниво или на ниво
ЕС. В доклада се мотивира евентуално необходимостта от актуализация или промяна на
стратегията. След обсъждане на доклада на заседание на ОбСР и неговото коригиране,
съобразно приетите забележки, допълнения и препоръки Областната стратегия за развитие
се актуализира.
•

2. 3. Актуализацията на Областната стратегия за развитие се извършва:
При актуализация на НСРР;
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•
При значителни промени на макроикономическите и международни условия или
на свързаното законодателство;
•
При съществени промени в степента на реализация на предвидените цели,
приоритети и специфични цели на стратегията;
Областните стратегии за развитие се актуализират при условията и по реда на
тяхното разработване и приемане, след съгласуване с Регионалния съвет за развитие.
Към съдържанието

V. СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВО
1. Териториална конкретизация /визуализация/ на стратегията
Схемата за устройство към Областната стратегия за развитие е регламентирана в
чл.10 (3)т.5 от Закона за регионално развитие. Тя не е идентична с Районната устройствена
схема по Закона за устройство на територията, а представлява графично изображение
/онагледяване/ на Областната стратегия за развитие. Схемата за устройство към Областната
стратегия за развитие илюстрира текста на Областната стратегия за развитие като се
използват някои елементи и представяне, съобразно изискванията на ЗУТ.
Тя е неразделна част от Областната стратегия за развитие и следва да служи за
визуализация, както по отношение на аналитичната, така и по отношение на
стратегическата част. Чрез нея трябва да се получи обвързването на регионалната
политика с устройството на територията., т.е. тя следва да показва пространствения модел
за реализация на регионалната политика.
Схемата за устройство към Областната стратегия определя:
¾
устройствените условия и предпоставки за балансирано и устойчиво развитие
на областта.
¾
най-общото предназначение на териториите на областта, общата структура и
общите изисквания при използването, опазването, възстановявaнето и устройството им.
¾
разположението и бъдещото развитие на обектите, мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура с национално, регионално и местно значение.
¾
развитието на мрежата от населени места в областта, опорните й центрове и
селищните образувания с национално, регионално и местно значение.
Схемата за устройство към областната стратегия за развитие на област Пловдив е
разработена на базата на следните основни принципи:
¾ Принцип на пространствена логичност: гарантира непротиворечивост на
регионализацията. Спазването на този принцип означава, че не се допускат “бели петна” в
схемата. Друго важно изискване, произтичащо от принципа за пространствена логичност е,
че дадена част от територията не може едновременно да се включва в два или повече
региона. Принципът за логичност не допуска да се включват в една и съща регионална
схема принципно разнородни обекти, между които липсва причинно-следствена връзка.
¾ Принципът за териториална цялост означава, че една и съща регионална
единица не може да бъде представена като разкъсани и отдалечени един от друг ареали.
Този принцип произтича от неповторимостта в пространството на регионалните единици и
от тяхната индивидуална специфика. Колкото и сходни да са отдалечените един от друг
региони, между тях може да има някакви прилики, но не и пълно тъждество.
¾ Принципът за комплексност е един от най-важните. Спазването му означава,
че трябва да се имат предвид не само териториалните особености на един или на няколко
сектора или стопански отрасъла, а на всички процеси и явления, довели до формирането на
дадения регион. Именно по своята комплексност социално-икономическият регион се
отличава от отрасловите региони (промишлен, земеделски, туристически и др.). За да бъде
спазен принципът за комплексност, е необходимо да се използват такива съществени и
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обобщаващи показатели, които най-пълно и най-достоверно разкриват социалноикономическото състояние и тенденциите в развитието на регионите.
¾ Принципът за йерархична съподчиненост произтича от обективно
съществуващата вътрешна териториална диференциация на природните условия и ресурси
и различната степен на социално-икономическо развитие в рамките на отделните региони.
Поради това във всеки регион се обособяват единици от по-нисък таксономичен ранг.
Регионалните единици от по-нисък ранг се определят на основата на разнообразни
критерии – природно-ресурсен потенциал, отраслова специализация, съществуващи
междуостраслови комплекси (свързани помежду си отрасли и дейности в рамките на
дадената територия – напр. добив и преработка на суровини, производство и пазарна
реализация на продукцията) и др. Важно изискване е показателите, които се използват за
обособяване на регионите от по-висок ранг да имат по-голямо значение и по-обобщаващ
характер, в сравнение с тези, които се използват при определянето на региони от по-нисък
порядък.
В случая, при разработването на устройствената схема на област Пловдив,
регионалното развитие се разглежда като процес, следствие от поведението на комплексна
динамична система, която се е формирала, формира се и ще се формира и в бъдеще от една
страна на база социално-икономическите и природни атрибути на пространството в
рамките на дадена част от земната повърхност, а от друга – в съответствие с намеренията и
желанията на обществото, изразени чрез регионалното планиране и политика,
формулирани чрез определена нормативна рамка.
Регионалното развитие трябва да се разбира като нещо доста по-различно от
простата локализация на човешки дейности, а по-скоро регионалното развитие включва
човешки дейности, които са зависими от ресурсите на територията. Пространството може и
трябва да се интерпретира като условие и ресурс, уникално за всяка точка на земната
повърхност. Ето защо ние възприемаме една по-широка интерпретация на регионалното
развитие, която включва и устройството на територията като важна предпоставка за
балансираното регионално развитие. Проблемите, свързани с устройството на територията
са изключително ценен информационен ресурс при определянето на целите и приоритетите
в регионалната политика, планиране и управление. Двата процеса - регионално развитие и
териториално устройство са неразривно свързани и взаимно обусловени и би трябвало да
бъдат разглеждани, анализирани и управлявани като единна система.
Основни структурни елементи на Устройствената схема:
Основните елементи, около които е изградена настоящата устройствена схема са
следните (фиг.1):
1. Агломерационно ядро-Зона за растеж- този елемент е обективно формиран на
базата на съществуващите интензивни пространствени връзки между двата основни
урбанистични центрове на областта - Пловдив и Асеновград. Тя се характеризра с добра
инфраструктурна осигуреност и икономическа усвоеност на пространството.
В тази зона са концентрирани над 54% от населението на областта, както и
основните стопански субекти, формиращи «гръбнака» на регионалната икономика.
2. Северна интеграционна ос- тя е формирана около първокласният път СофияБургас и осигурява ”хоризонталната” интеграция на мрежата от населени места в
северната, по-слабо развита периферия на областта.
3. Интегрираща ос „Север-Юг”: в зоната на влияние на тази ос са концентрирани
над 62 % от населението. Тази ос гарантира териториалната цялост на областта и обслужва
вътрешно-районните връзки.
4. Зона на влияние на АМ „Тракия”- поради националното значение на
магистралата, но и нейната роля не само като транспортна, а и като икономическа ос, тя е
от изключително значение за териториалното развитие на областта. Особено важна е
нейната роля за повишаване на инвестиционната атрактивността на териториите в зоната
на нейното влияние, особено на тези в близост до възлите за включване.
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В допълнение към основните структурни елементи, в схемата са изобразени и други
важни за регионалното развитие обекти: вторичните опорни центрове (т.е. общинските
центрове в областта), обектите от екологичната инфраструктура, основните
инфраструктурни мрежи и др.
Географските Информационни Системи ( ГИС ) - естествена среда за
разработването на устройственa схема за регионално развитие
Географските Информационни Системи (ГИС) са продукт на съвременната
технология, като основната движеща сила за тяхното развитие е постоянният стремеж
географската информация да бъде съставяна, генерирана и демонстрирана с цел
оптимизиране на процесите, свързани с изследването и респективно, с управлението на
територията.
Хартиените (аналоговите) географски карти вече не са достатъчни за описването на
сложните природни-социални системи. Те регистрират географията на обектите в
пространството в определен момент, на определено място и в ограничен мащаб и отразяват
ограничен брой атрибутивни характеристики на тези обекти.
Географската информационна система (ГИС) представлява вид информационна
система, която се използва за въвеждане, съхраняване, манипулиране, анализиране и
извличане на геопространствени данни с цел решаването на широк спектър от проблеми в
най-различни области – управление на околната среда, природните ресурси, транспорта,
комуналното стопанство, публичната администрация и др.
Това ги прави особено полезни в подпомагането на вземането на решения в
управлението на регионалното развитие.
В случая, при разработването на устройствената схема към областната стратегия,
ГИС са използвани не само като платформа за нейното разгръщане , но и като аналитичен
инструмент за определяне на основните структурни елементи, които образуват нейната
носеща конструкция.
С използването на тази технология устройствената схема се превръща от статичен
документ в инструмент за планиране и мониторинг на изпълнението на областната
стратегия. Тя позволява пространствено адресиране на проблемите, анализ в пространствен
аспект на процесите, развиващи се в пределите на областта, локализиране на проекти и
обекти и др.
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