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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В Закона за регионалното развитие
1
 (ЗРР) се определя териториалният обхват на 

районите в България в съответствие с изискванията на регламентите
2
 за Общата 

класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана от 

ЕВРОСТАТ за регионите в ЕС. Като териториална основа за провеждане на държавната 

политика за регионално развитие са представени 3 нива райони: райони от ниво 1, ниво 

2 и ниво 3. В България само районите от ниво 3 са административно-териториални 

единици и обхващат територията на отделните области.  

Районите от ниво 3 са обект на стратегически планови интервенции, насочени 

към постигане на балансирано и устойчиво развитие и преодоляване на неравенствата в 

степента на социално-икономическото и териториалното развитие, в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж.  

Областната стратегия за развитие е средносрочен документ за стратегическо 

планиране на регионалното развитие на съответната област, който се разработва в 

съответствие с регионалния план за развитие на района от ниво 2. С областната 

стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано 

регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на 

областта. 

Областната стратегия за развитие (ОСР) е важна част от системата за 

стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и се 

разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и 

в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в 

Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при 

съобразяване с нормативната и институционалната среда за нейното прилагане, 

наблюдение и оценка. 

ОСР е разработена във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на 

действащите устройствени схеми и планове и перспективите за пространствено 

развитие за територията на областта, като специално внимание е обърнато на 

                                                 
1
 Обн. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм. ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 

г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г. 

2
  Регламент (ЕО) № 176/2008г. от 20 февруари 2008г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) № 

1059/2003 г. 
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актуалното състояние и перспективите за развитие на мрежата от населени места и 

градски центрове, селските райони и връзката град-прилежащ регион, както и 

проблемите на териториите с периферен характер и затруднен достъп. 

ОСР е изготвена в съответствие с изискванията на ЗРР, Правилника за 

прилагането му, Техническото задание, предоставено от Възложителя – Областна 

администрация – Пловдив,  и Методическите указания за разработване на регионални 

планове за развитие на районите от ниво 2
3
. Определеното в посочените документи 

съдържание на ОСР е допълнително разширено с анализи, прогнози и предвиждания за 

специфичното териториално и урбанистично развитие на областта в отговор на 

залегналите в редица европейски документи принципи и подходи, изискващи засилване 

на териториалните измерения на сближаването. 

В процеса на разработване на ОСР са взети предвид: Актуализираният документ 

за изпълнение на стратегията за развитие (2010-2013 г.), както и Междинната оценка на 

Областната стратегия за развитие (2005-2015 г.). Отчетени са препоръките и насоките, 

съдържащи се в тези документи, за разработване на ОСР за периода след 2013 г. 

При анализа на социално-икономическото развитие и екологическото състояние 

на областта е използвана официална статистическа информация от: Национален 

статистически институт (НСИ), Евростат, държавни и регионални агенции, държавни 

комисии, териториални служби на органите на изпълнителната власт и други 

официални източници. 

ОСР е съобразена с новите цели и приоритети и с финансовите условия на 

политиката за сближаване на ЕС през периода 2014-2020 г., както и с предвижданията 

на оперативните програми, които ще бъдат разработени в тази стратегическа рамка. 

Целта на стратегията е постигане на по-добро съответствие и взаимодействие с 

Регионалния план за развитие на Южен централен район и очертаване на стратегически 

перспективи за реализация на общинските планове за развитие на територията на 

областта, както и на формулиране на цели и приоритети за развитието с ясни 

териториални измерения и въздействие, съответстващи на потенциала и перспективите 

за развитие на територията.  

                                                 
3
 Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни 

стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020), м. септември 2011 г., 

одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 
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ОСР на област Пловдив е разработена в сътрудничество с Областния съвет за 

развитие и при прилагане на принципа на партньорство на всички негови етапи. 

Идентифицирани са ключовите заинтересовани страни и са проведени консултации с 

представители на местната власт, на деконцентрирани структури на централната 

държавна администрация, синдикални и браншови организации, неправителствени 

организации и обединения на бизнеса. 
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II. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА – ГЕОГРАФСКО 

ПОЛОЖЕНИЕ И ГОЛЕМИНА, РЕЛЕФ, ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, 

КЛИМАТ, ВОДИ, ПОЧВИ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 

Географско положение и големина 

 Област Пловдив попада в териториалния обхват на Южния централен район на 

Република България. Областта е разположена в северната част на района. На север 

граничи с област Ловеч, на изток – с област Стара Загора, на югоизток – с областите 

Хасково и Кърджали, на юг – с област Смолян, на запад – с област Пазарджик, а на 

северозапад – със Софийска област. Общата площ на областта възлиза на 5972.89 км
2
, 

което представлява 5,4% от площта на страната и 26,7 от площта на района. 

Населението е 683 027 души (преброяване 2011 г.). Географското положение на 

областта е и нейно важно стратегическо предимство. Главните икономически и 

транспортни връзки на областта са по направлението запад-изток и следват трасетата 

на общоевропейските транспортни коридори VIII и IV (като ЕТК X на територията на 

област Пловдив съвпада с ЕТК IV). Евро-азиатският транспортен коридор по трасето на 

коридор №8 е от изключително значение за България, тъй като се явява връзката между 

страните от Средна Азия и тези от северното Черноморие. Връзките се осъществяват по 

АМ „Тракия“ и по международните пътища Е-80 (от София през Пловдив за Хасково и 

ГКПП „Капитан Андреево“), път Е-773 (Пловдив-Стара Загора-Сливен-Бургас) и по жп 

линия от София през Пловдив с разклонение на Свиленград и Бургас/Варна. Важно 

значение също имат преминаващите през северната част на областта път Е-871 (София-

Карлово-Сливен) и дублиращата го жп линия от София през Карлово за Карнобат 

(Варна) и Бургас. Връзките по направлението север-юг са по-слабо развити и имат 

предимно регионално, областно и местно значение. Като цяло връзките със Северна 

България и с родопските общини са силно затруднени, от една страна, поради 

естествените прегради, които създават Стара планина и Родопите, а от друга, и поради 

недобрата транспортна инфраструктура, представена от второкласни, третокласни и 

общински пътища. С по-голяма важност са пътищата II-86 (от Пловдив през 

Асеновград за Смолян) и II-58 (от Пловдив през Асеновград за Кърджали/Хасково). 

Пловдив е третият по значение жп възел в страната след София и Горна Оряховица. 

Летище Пловдив осигурява авиотранспортните връзки на областта, като се обслужват 
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граждански и товарни полети. На територията на област Пловдив функционира 

свободна безмитна зона. 

 В административно отношение област Пловдив е съставена от 18 общини – 

Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, 

Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, 

Съединение и Хисар, както и от 215 населени места, от които 18 града (съвпадащи с 

общинските центрове). Най-голяма по територия е община Карлово, а най-малка – 

община Перущица.  

 

Релеф 

Територията на област Пловдив се отличава с разнообразен релеф. Тя обхваща 

разнородни форми, които се характеризират с различно геоложко развитие и 

геоморфоложки строеж. В най-северните части на областта се включват стръмните 

южни склонове на Старопланинската верига, а по-конкретно Златишко-Тетевенска, 

Троянска и Калоферска планина. Те се отличават с високи и ясно изразени заоблени 

била, много стръмни склонове и дълбоко врязани реки и долове. На юг областта 

включва част от природно-географския район Задбалкански котловини и в частност 

Карловската котловина. На запад тя е ограничена от рида Козница, а на изток от рида 

Стражата. Те от своя страна свързват Стара планина със Същинска и Сърнена Средна 

гора. Карловската котловина има продълговата форма със северозападно-югоизточно 

разположение. Нейната площ е 280 км
2
 и средна надморска височина около 400 м. На 

юг Средногорският масив се различава от релефа на Старопланинската област; той се 

характеризира със своите заоблени форми, резултат от продължителните екзогенни 

процеси. Границата на областта минава през най-високата точка на Същинска Средна 

гора – връх Богдан – 1604 м. На изток от Същинска Средна гора се простира Сърнена 

Средна гора, която се отличава със значително по-ниските си форми. Билото й е 

заоблено, а склоновете й плавно преминават в Горнотракийската низина. На юг от 

Средна гора се простира обширното Пловдивско-Пазарджишко поле, което заема 

западната част на Горнотракийската низина. Тя предстaвлява гребеновидна форма на 

релефа с лек наклон от запад-северозапад към изток-югоизток. В тази част от 

Пловдивска област релефът е равнинен. Това се обуславя от липсата на високи речни 

тераси и наличието на обширни алувиални наноси. Пловдивско-Пазарджишкото поле 

се отводнява от река Марица и нейните притоци, а надморската му височина варира от 
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около 300 м в западната част до 100 м в източната. То се отделя от Старозагорското 

поле чрез Чирпанските възвишения. В южната периферия на областта се включват 

части от най-високия дял на Родопите – Перелико-Преспансакия. Тук са разположени 

ридовете Чернатица и Добростан и възвишенията Драгойна и Мечковец. 

Разнообразният релеф на областта е добра предпоставка за развитието на различни 

видове туризъм. Силно разчлененият планински релеф в северните и южните части 

обаче е пречка за развитието на транспортната инфраструктура и връзките между 

населените места, а равнинната част на Пловдивско-Пазарджишкото поле 

благоприятства развитието на различни стопански дейности. Средната надморска 

височина на област Пловдив е 521 м, което я поставя на девето място в страната по този 

показател. Средното вертикално разчленение на релефа е 114 м/км
2
, а средно 

хоризонталното разчленение е 1,6 м/км
2
. Точката с най-висока надморска височина е 

връх Ботев – 2376 м, разположен в Калоферската планина. Средният наклон на 

склоновете в областта е 7,3°. Разнообразните форми на релефа, включени в областта, се 

отличават с различно геоложко развитие, което обуславя наличието на многообразен 

скален състав. Във високите планински части има метаморфни скали – гнайси, 

амфиболити и кристалинни шисти и палеозойски южнобългарски гранити. В 

Средногорието има палеозойски гранити, а Пловдивско-Пазарджишкото поле е 

изградено от плиоценски седименти, върху които има разположени кватернерни 

наслаги. Равнинният релеф на Пловдивско-Пазарджишкото поле е нарушен от 

вътрешнокотловинните образувания – Пловдивските тепета, които са изградени от 

палеоценски сиенити. Характерни за областта са стръмните склонове, някои от тях с 

ниска устойчивост, което е предпоставка за ерозионни процеси. Областта се пресича от 

Маришката разломна зона, което обуславя висока сеизмична активност на района. 

Полезни изкопаеми 

Дългото и сложно палеогеографско развитие на територията е факторът за 

образуването на полезни изкопаеми. От тази гледна точка област Пловдив може да бъде 

определена като бедна на полезни изкопаеми. Тук са разкрити находища на оловно-

цинкови руди в общините Лъки и Асеновград, както и медни орудявания – в община 

Брезово. Многобройни са находищата на разнообразни строителни и облицовъчни 

материали – баластра, пясък и чакъл. По-голямата част от находищата са отдадени на 

концесии. В с. Добростан, община Асеновград, е извършено проучване и доказано 

наличие на мрамор, но кариерата все още не е разработена. Започнали са проучвания за 
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добив на медни руди край с. Зелениково, община Брезово. По-важни от икономическа 

гледна точка са откритите край с. Дрангово и гр. Брезово кварцити, които са годни за 

кариерна разработка. Кариера „Равдин“ – единствената за добив на карбид, вече не 

функционира. В Манастирските възвишения край с. Крумово са разкрити железни руди 

със сравнително високо метално съдържание – 43%.   

 

Климат 

 Територията на област Пловдив попада в преходната климатична област. 

Карловското и Пловдивско-Пазарджишкото поле се характеризират с 

преходноконтинентален климат, а високите части на Стара планина, Средна гора и 

Родопите с планински. Областта се характеризира с топло лято, суха есен и по-мека 

зима. Средноянуарските температури за областта са около 0°C, а юлските 22-23°C. 

Средногодишната температура в извънпланинската част на областта е в порядъка от 12-

13°C. По долината на река Марица се образуват температурни инверсии и абсолютните 

температури през зимата могат рязко да спаднат до −20°C. През 1916 г. в Садово е 

измерен и абсолютния температурен максимум за страната +45,2°C. Годишното 

количество на валежите е около 514 мм. В западните части на областта се чувства 

появата на валежна „сянка“ и валежите са по-малки от тези на същите надморски 

височини в другите части на областта. Тази „сянка“ е предизвикана от оградните 

планини, като с най-голямо значение тук се явява Стара планина, която действа като 

комплексна природногеографска граница между Южна и Северна България. 

Максимумът на валежите е през пролетта (май), а минимумът – в края на лятото и 

началото на есента (октомври). Снежната покривка в извънпланинските райони е 

неустойчива и се задържа до 15-20 дни. Преобладаващи са северозападните ветрове, 

като характерна за Пловдивско-Пазарджишкото поле е появата на фьона. По долините 

на река Марица духа местният вятър „беломорец“.  

В планинските райони стойностите на температурите са по-ниски, валежните 

количества са по-големи и снежната покривка се задържа по-продължително. На връх 

Ботев са отчетени максимумите на средногодишната скорост на вятъра – над 10 м/сек.   

Върху климата в областта съществено влияние оказват много от елементите на 

ландшафта, както природен, така и антропогенен – релеф, постилаща повърхнина, 

наклон на склоновете, населени места, наличие или отсъствие на растителност, водни 

площи, изкуствени покрития и други, които довеждат до формирането на съответния 

микроклимат.  
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Води 

 

Фиг. 1 Разпределение на водите в област Пловдив 

 

 
 

 

 Със закона за водите се въвежда басейновият принцип на управление на водите 

на територията на Република България. Определени са четири такива района, като 



12 

 

област Пловдив попада в границите на Източнобеломорския район за басейново 

управление с център Пловдив.  

 Главната отводнителна артерия за Пловдивска област е река Марица и нейните 

притоци. Река Марица е най-голямата река на Балканския полуостров и най-

пълноводната река в България. Водосборната й площ до държавната граница на Р 

България и Гърция е 21 992 км
2
. Чрез водосбора на река Марица водите от областта се 

оттичат към Егейско море. Марица има около 100 по-значителни притока, които са 

разположени симетрично спрямо нея. От тях най-големият по водосборна площ (1395 

км
2
) и дължина (110,1 км) на територията на област Пловдив е планинският й приток 

Стряма. Други по-големи средногорски притоци на Марица на територията на областта 

са реките Пясъчник и Рахманлийска, а родопските са Въча, Чепеларска (Асеница), 

Мечка и Каялийка. Върху характеристиките на оттока на Марица в обхвата на областта 

по-силно е влиянието на родопските притоци. По главното течение от Пазарджик 

надолу се оформя летен минимум на маловодието през септември. Началото на 

пълноводието се измества от март при Пазарджик до февруари от Пловдив надолу, а 

краят му остава през юни, максимумът на пълноводието се измества от май към април. 

Левите притоци, които идват от Средна гора, имат максимум на пълноводието през 

март-февруари, а минимум на маловодието през август-септември. Десните притоци се 

характеризират с максимум на пълноводието май-април, а минимум на маловодието – 

септември. Лятното маловодие налага поливното земеделие в областта. 

Средногодишната водоносност в басейна на Марица е 6-7 л/сек/км
2
, а на притоците 

Стряма, Въча и Чепеларска 8-11 л/сек/км
2
. Водните ресурси на река Марица се 

използват за добив на електроенергия (каскадата „Белмекен-Сестримо-Чаира“), 

напояване на значителни площи в Горнотракийската низина, за питейни и промишлени 

нужди.  

 В Горнотракийската низина в дълбочина са разположени артезиански басейни. 

На границата с Родопите бликат карстови извори – Три водици (Пазарджишко), 

Асеновградски извори, както и в Чернатица и Добростан. В алувиалните отложения на 

Марица и нейните притоци се съдържат големи количества грунтови води – в 

наносните конуси в Карловското поле и родопското подножие на Пловдивско-

Пазарджишкото поле. Областта е богата на минерални извори, на които се дължи 

развитието на балнеолечебен туризъм. Минерални извори има при град Баня (община 

Карлово), град Хисаря и селата Красново и Старо Железаре (община Хисаря), както и 

Нареченски бани (община Асеновград). Общият дебит на 80-те минерални извора е 170 
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л/сек. Термалното находище на Хисаря се състои от 22 извора, от които 6 са получени 

при дълбоки сондажи. Най-горещи са естествените извори „Парилките“ и „Момина 

баня“. Построени са балнеоложки комплекси, санаториуми, почивни домове.  

 По-големи язовири на територията на областта са „Пясъчник“, „Домлян“, 

„Езерово“, „Брягово“ и други.  

 

Почви 

 

Фиг. 2 Почвена покривка на територията на област Пловдив 
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Природното развитие на района е довело до разнообразна почвена покривка. 

Сложните връзки между скалната основа, хидроклиматичните характеристики на 

областта, биоразнообразието и антропогенната дейност са довели до наличието на 

различни видове почви. Основните почвени типове тук са канелените горски почви, 

смолниците, делувиално и алувиално-ливадните почви, срещат се и рендзини, а на по-

висока надморска височина са разполовени кафяви горски почви. 

Канелените горски почви са разположени в хълмистите и нископланинските 

територии на областта с надморска височина до 800 м. Съдържанието на хумус варира 

в широки граници. Характерно за тези почви е, че при засушаване те силно се спичат. В 

областта са разположени два подтипа на канелените горски почви – типични и 

излужени. Типичните са разпространени в ограничени територии, предимно върху 

карбонатни скали и често са в комплекс с рендзините. Излужените канелени почви са 

силно разпространени в областта. Основният проблем, свързан с тях, е, че са силно 

засегнати от ерозионни процеси, най-вече в хълмистите и полупланинските райони. 

Почвеният им профил е добре оформен и с голяма дълбочина. Характерно за тях е, че 

имат по-високо съдържание на глинести частици, за разлика от типичните канелени 

почви, което води до насищане и задържане на вода при валежи, което влошава 

аерацията на почвата. При обратните климатични условия – при засушаване, те силно 

се спичат, което води до проблеми при тяхната обработка. Те са подходящи за 

отглеждане на разнообразни земеделски култури – овощия, лозя, тютюн, зеленчуци и 

др. 

Друг зонален почвен тип, разпространен на територията на област Пловдив, са 

смолниците. Те са разположени по поречията на р. Марица и р. Тунджа и основно 

върху млади в палеографско отношение кватернерни наслаги. Подобно на излужените 

горски почви те имат високо съдържание на глина, което е причина при валежи силно 

да набъбват и да задържат вода, а при засушаване силно да се свиват и напукват. Това 

много затруднява обработката им. Върху тях се отглеждат лозя, овощия, зърнени 

култури, технически култури и др. На местата, където смолниците граничат с канелени 

горски почви, се срещат канеленоподобните смолници, които имат преходен характер. 

В по-високите части на областта – части от Стара планина и Родопите, се срещат 

кафявите горски почви. Те са образувани при по-прохладен и влажен климат и 

наличието на широколистни и смесени гори. Почвеният им профил не е дълбок и 

хумусният хоризонт не е мощен. Тези почви са подходящи предимно за горско 
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стопанство и пасищно животновъдство. В най-високите части на областта има и 

планинско-ливадни почви, които се отличават с каменист състав. 

От азоналните почвени типове на територията на областта са разпространени 

алувиално-ливадните и хумусно-карбонатните (рендзини) почви. По речните тераси по 

средните и долните течения на реките върху алувиалните наноси са образувани 

алувиално-ливадни почви. Различават се два техни подтипа – делувиално-ливадни и 

алувиално-ливадни почви, като вторите заемат по-големи площи. Това са плодородни 

почви, подходящи за отглеждането на разнообразни култури. Наличието на карбонатни 

скали и карстовите процеси, развити на някои места от областта, са предпоставка за 

наличието на рендзините. Те имат високо съдържание на хумус и карбонати. Върху тях 

виреят някои зърнени и технически култури, както и овощия.  

Почвените ресурси в областта са подходящи за развитието на земеделието и 

животновъдството. Наличието на плодородни типове почви благоприятства 

отглеждането на разнообразни земеделски култури – овощия, тютюн, зеленчуци, лозя, 

зърнени култури, тютюн и др. Дългогодишното използване на тези ресурси обаче е 

довело до изтощаването на някои от тях. На места в областта са разпространени и 

ерозионните процеси. 

 

Биоразнообразие 

 

 Биоразнообразието е един от компонентите на природната среда, който е 

неразривно свързан и преплетен с останалите. Подходящите условия за земеделие на 

територията на област Пловдив обуславят наличието предимно на земеделски площи. В 

миналото в равнинно-хълмистите територии на областта са били разположени основно 

гори в дъбовия и дъбово-габъровия пояс. По по-високите части има наличие на смесени 

гори. Иглолистните гори са по-слабо представени и заемат по-високите части на 

областта. Животинският свят се характеризира с представители на три от зоографските 

райони в България – Старопланински, Рило-Родопски и Тракийски район.  

За опазването на природната среда и биоразнообразието на територията на 

областта са изградени различни защитени територии и зони. В област Пловдив има 

изградени 5 защитени територии от общо 6 категории в България. В границите на 

областта попада малка част от НП „Централен Балкан“, 4 резервата, 2 поддържани 

резервата, 11 природни забележителности и 34 защитени местности. На територията на 

област Пловдив попада част от Национален парк „Централен Балкан“, чиято цел е да се 



16 

 

запазят завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и 

присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и 

съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които 

имат световно значение за науката и културата. Влизащите в териториалния обхват на 

областта 2 поддържани резервата „Изгорялото гюне“ и „Чамджа“ имат за цел да се 

опазят естествените находища на дървовидна хвойна и черен бор.  

НАТУРА 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, 

целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и 

местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в 

областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. На 

територията на област Пловдив попадат голяма част от защитените по НАТУРА 2000 

територии в България. За територията на област Пловдив са одобрени и обнародвани 11 

зони за дивите птици и 21 зони по местообитанията. 

 

 

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Геодемографската ситуация на територията на област Пловдив е под влиянието 

на множество фактори. Сред тях, от една страна, са историко-културното, социално-

икономическото и демографското развитие на страната, и от друга, специфичното 

влияние на брачността, разводимостта, раждаемостта и смъртността, миграцията, 

полово-възрастовата, етническата, религиозната и образователните структури на 

населението, характерни за тази територия. Влияние върху геодемографската ситуация 

в страната оказва и приемането на Република България в ЕС. Може да се твърди, че 

това са основните процеси, които оказват влияние върху формирането на човешките 

ресурси в областта, както в количествено, така и в качествено отношение. По време на 

последното преброяване от 1 февруари 2011 г. населението на област Пловдив е 683 

027 души. Мъжете са 329 900, а жените – 353 127, или на 1 000 мъже се падат 1 070 

жени. В периода между последните две преброявания (2001-2011 г.) населението на 

областта намалява с 32 789 души, или с 4,6%, а спрямо преброяването от 1985 г. (755 

559 души) със 72 532 души или с 9,6%. 

Фиг. 3 Население на област Пловдив.  
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Източник: НСИ 

 

Към 1.02.2011 г. в област Пловдив живеят 9,3% от населението на страната. По 

този показател тя се намира на второ място след област София (столица). Населението 

на областта е разпределено в 18 общини. Най-голяма по брой на населението е община 

Пловдив, на второ и трето място са община Асеновград и община Карлово. Всички 

останали общини са с население под 5% от населението на областта. Населението на 

областта живее в 18 града и 197 села. Близо половината от населението на областта 

(49,5%) живее в областния център – град Пловдив. 

 

Фиг. 4 Брой население по области.  
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Източник: НСИ 

 

Намаляването на населението е един от основните неблагоприятни фактори за 

бъдещото развитие на област Пловдив по отношение на възпроизводствения 

потенциал. Това от своя страна ще доведе до ограничаване на работната сила, а оттам и 

до намаляване на икономическия потенциал. За областта е характерна тенденцията за 

страната на увеличаване на относителния дял на градското население и намаляване на 

селското. В градовете живеят 507 407 души, или 74,3%, а в селата живеят 175 620 

души, или 25,7% от населението на областта. 

 

 

Фиг. 5 Дял на градско и селско население на област Пловдив. 

 

Източник: НСИ 

  

В три от общините населението е изцяло градско – Пловдив, Перущица и 

Кричим. Следват общините Куклен – 91,1%, и Сопот – 89,1%. На другия полюс с 

преобладаващо селско население са общините Садово и Брезово – съответно 83,3% и 

74,0%, а изцяло селски са общините Калояново, „Марица“ и „Родопи“. 

 

Фиг. 6 Структура на населението по местоживеене и 

общини
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Източник: НСИ 

 

Пряко влияние върху формирането на броя на населението на дадена територия 

оказват естественото движение на населението и външната миграция. Съществено влияние 

оказват  също половата и възрастовата структура на населението. От принадлежността към 

съответния пол зависи участието на индивида в естественото възпроизводство, мястото 

в семейството, социалния статус и участието в трудовия процес. С нарастването на 

възрастта съотношението между половете все повече зависи от смъртността, която е пo-

висока сред мъжете, отколкото сред жените над 40-годишна възраст. През целия период от 

2004 до 2011 г. жените преобладават над мъжете на територията на област Пловдив. Върху 

половата структура на областта влияние оказват раждаемостта, смъртността, 

продължителността на живота и миграционната мобилност на населението й. От 

демографска гледна точка за област Пловдив най-благоприятна е половата структура, 

относително балансирана с лек превес на мъжете до пенсионна възраст. 

 

Фиг. 7 Полова структура на населението на област Пловдив за периода 2004-2011г. 
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Източник: НСИ 

 

Табл.1 Полово съотношение – брой жени на 1000 мъже, 2004-2011 г. 

година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Р България 1060 1062 1064 1065 1066 1067 1068 1054 

Южен централен 1056 1058 1061 1062 1063 1064 1065 1052 

Пловдив 1074 1075 1077 1079 1079 1078 1079 1071 

Източник: НСИ 

 

До голяма степен половата структура на населението на областта е следствие от 

състоянието на възрастовата й структура. При по-млада възрастова структура обикновено 

и половата структура е по-благоприятна. Половата структура зависи и от миграционната 

подвижност на населението на област Пловдив. Възрастовата структура на населението 

дава представа за съотношението между отделните възрастови групи от населението на 

област Пловдив. Продължилите вече повече от две десетилетия негативни тенденции в 

развитието на демографските процеси доведоха до значими промени във възрастовата 

структура на населението на областта. Те се изразяват в намаляване на дела на 

населението под 20 г. и нарастване на дела на населението над 60 г. Продължава да се 

задълбочава процесът на застаряване. Състоянието на възрастовата структура на област 

Пловдив е повлияно от промените в раждаемостта и смъртността, миграциите, 

продължителността на живот и жизнения стандарт на населението. То от своя страна 

оказва влияние върху формирането на трудовия потенциал на областта и най-вече 

върху неговото възпроизводство.  
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Фиг. 8 Полово-възрастова пирамида на област Пловдив, 2011г. 

 

Източник: НСИ 

 

Полово-възрастовата пирамида показва, че общото намаляване на населението и 

неговото застаряване се дължат на намаляването на броя на населението в най-младите 

възрасти. В областта съществува тенденция към намаляване на населението в 

подтрудоспособна възраст поради ниската раждаемост. Това ще доведе и до 

намаляване в бъдеще на населението в трудоспособна възраст и ограничаване на 

работната сила в областта. Същевременно населението в пенсионна възраст ще 

нараства, което ще повишава и социалното натоварване на икономически активните 

лица в област Пловдив и ще увеличава натиска върху бюджета. Сред лицата в 

подтрудоспособна и в трудоспособна възраст преобладават мъжете, докато сред 

населението в пенсионна възраст значително преобладават жените. Влошаването на 

възрастовата структура на населението рефлектира и върху размера и качеството на 

трудовите ресурси. Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на 

труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и професионалните 

умения на заетите и в условията на икономическа криза поражда необходимостта от 

непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през целия живот на работната 

сила. Нарастващият брой и дял на старите хора (на 65+ г.) поставя сериозни 

предизвикателства пред социално-осигурителната система, системата за социално 

подпомагане и здравеопазването. Разностранните жизнени и трудови възможности на 

индивидите и участието им в материалното производство и духовния живот в 
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обществото предопределят важността на възрастовата структура на населението. Друга 

важна особеност е зависимостта между полово-възрастовия състав на населението и 

естествения му прираст. Според групировката на шведския статистик и демограф 

Зунберг възрастовата структура на населението в изследваните територии е от 

регресивен тип. От нея ясно се вижда тенденцията към застаряване на населението.  

 

Табл.2 Възрастов състав на населението по Зунберг, %. 

 

0-14 15-49 50+ 

Р България 13.2 46.8 40 

област Пловдив 13.4 46.7 39.9 

Източник: НСИ 

 

Процесът на демографско остаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния 

брой и относителен дял на населението на възраст под 15 години и увеличаване на дела 

на населението на 65 и повече години в област Пловдив, е пряка последица от етапа на 

демографски преход, в който се намира страната. Неблагоприятните демографски 

перспективи, които се очертаха в края на ХХ в., се отразяват неблагоприятно върху 

формирането на трудовия ресурс, като променят неговата качествена структура и по 

този начин оказват влияние върху структурата на потребление и на публичните услуги. 

От решаващо значение за формирането на трудоспособен контингент
4
 е изменението 

във възрастовия състав на населението. Продължава тенденцията на намаляване на 

абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на 

дела на населението на 65 и повече години. Това води до процес на демографско 

застаряване на населението на територията на областта. През 2001 г. под 15-годишна 

възраст са били 14,9% от населението, а през 2011 г. са 13,3%. С най-голям относителен 

дял на младото население (до 15-годишна възраст) е община Кричим – 17,0%, следвана 

от общините Перущица и Садово – по 15.2%. Наблюдава се незначително намаляване 

на дела на населението във възрастовата група 15 – 64 години с 0,4%, като от 68,5% 

(2001) е достигнал 68,1% (2011). Тенденцията за увеличение на дела на населението на 

65 и повече навършени години е характерен както за територията на областта, така и за 

страната. Делът на тази група се увеличава от 16,6% през 2001 г. на 18,6% през 2011 

година. С най-неблагоприятна възрастова структура е населението в община Брезово, 

                                                 
4
 Включва лицата от началната до пределната трудова възраст според Българското трудово 

законодателство.  
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където 34,9% от населението е над 64 години, следвана от общините Хисаря (31,5%) и 

Калояново (30,4%). Тенденцията на застаряване на населението води до промени в 

разпределението на населението под, във и над трудоспособна възраст. Област Пловдив 

се отличава от страната с по-висок дял на населението в над трудоспособна възраст, с 

по-нисък дял на населението в трудоспособна възраст и с относително макар и само с 1 

% по-висок дял на населението в подтрудоспособна възраст.  

 

Табл.3 Дял на население под трудоспособна, в трудоспособна и над трудоспособна 

възраст, 2011 г. (%). 

 

Подтрудоспособна Трудоспособна Надтрудоспособна 

Р България 13.2 68.3 18.5 

област Пловдив 14.2 62.1 23.7 

Източник: НСИ 

С най-висок относителен дял на населението в трудоспособна възраст е 

община Пловдив (65,4%), следвана от общините Сопот (65,0%) и Лъки (63,8%), а с 

най-нисък дял на населението в трудоспособна възраст е община Брезово (46,8%), 

следвана от общините Калояново и Хисаря – по 51,9%. 

 

Фиг. 9 Брой на населението по общини.  
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Според данните за периода 2004-2011 г. имаме относително високо демографско 

натоварване в област Пловдив, като младите и възрастните генерации представляват 

между 44 и 48 процента от лицата на възраст, които могат да се реализират. В бъдеще 

ще има нарастване на натоварването с все повече възрастни лица и намаляването на 

младите генерации, които предстои да се включват в работоспособните контрагенти.  

 

Табл.4 Възрастов състав на населението според групировката на Съвета на Европа, 

2011 (%). 

 

0-14 15-44 45-64 65+ 

Р България 13.24 40.06 28.21 18.49 

област Пловдив 13.4 40.1 27.4 19.1 

Източник: НСИ 

 

 

Табл.5 Коефициент на демографско натоварване (%), 2004-2011 г. 

 година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Р България 44.9 44.5 44.3 44.3 44.6 45.1 46.0 47.5 

Южен 

централен 44.6 44.4 44.2 44.3 44.4 44.8 45.8 47.8 

област Пловдив 44.0 43.7 43.7 43.9 44.2 44.8 45.8 48.2 

Източник: НСИ 

 

Етническата принадлежност на хората е една от важните характеристики на 

населението, защото влияе както върху възпроизводството, така и върху трудовата 

активност и общественото поведение. Етническата група представлява общност от 

лица, близки по произход, бит, култура и език. Най-голямата етническа група в област 

Пловдив е българската. Тя съставлява 87,1% от лицата, отговорили на доброволния 

въпрос. На второ място се нарежда турската етническа група с относителен дял от 

6,5%, трета е ромската етническа група с 4,9%. 

 

Табл.6 Етническа структура. 
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Етническа група 

 

Българска Турска Ромска Друга Не се самоопределям 

Р България 84.79 8.81 4.87 0.74 0.80 

област Пловдив 87.1 6.5 4.9 0.6 0.9 

Източник: НСИ 

С най-висок дял на българската етническа общност в областта са общините Лъки 

(95,7 %), Хисаря (95,0%), Сопот (94,1%) и Раковски (92,1%). В четири от общините 

относителният дял на турския етнос е над средния за областта – Куклен (29,1%), 

Асеновград (20,3%), Кричим (20,1%) и Първомай (8,6%). Ромската етническа група е с  

висок дял в общините Перущица (31,4%), Брезово (15,9%) и Карлово (11,9%). 

 

Фиг. 10 Структура на населението по етническа група по общини. 

 

Източник: НСИ 
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Образованието на населението на дадена територия е един от важните 

показатели, характеризиращи истинските възможности за нейното развитие и качество 

на живот. Поради този факт то е включено като структурообразуващ елемент в индекса 

за човешко развитие в Програмата за развитие на ООН. Състоянието на 

образователната структура на населението на област Пловдив има голямо значение за 

развитието на областта, тъй като от нея до голяма степен зависи мобилността му на 

пазара на труда, гарантираща по-добро заплащане и поддържане на по-добро качество 

на живот и по-висок жизнен стандарт. Съществуват големи различия по отношение на 

образователната структура на населението и етническата структура.  

Българската етническа група се отличава с високо образование (22,1% с висше и 

47,1% със средно). За разлика от нея другите две основни етнически групи се отличават 

с неблагоприятна образователна структура. От представителите на турската етническа 

група 3,1% са с висше и 24,4% със средно образование, а при ромската етническа група 

0,2% са със завършено висше образование. При нея се откроява високият процент на 

никога непосещавали училище – 10,5%. Значителни са различията в образователната 

структура по местоживеене – над две трети от жителите на градовете (69,4%) са със 

завършено най-малко средно образование, докато за жителите на селата този 

относителен дял е 44,2%. 

 

Фиг. 11 Структура на лицата на 7 и повече навършени години по основни етнически 

групи и степен на завършено образование в област Пловдив, 2011г. 

 

Източник: НСИ 
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Образователната структура на населението, живеещо на територията на 

Република България, е неразривно свързана с неговата етническа принадлежност. Към 

2011 г. тя значително се подобрява, следвайки ясна тенденция на увеличаване на броя и 

дела на населението с висше и средно образование при намаляване на броя на хората с 

основно и по-ниско образование. В тази връзка е и по-големият процент на хора с 

висше и средно образование на територията на област Пловдив. Това води до 

повишаване на качествените характеристики на човешкия капитал в областта. Не на 

последно място трябва да се изтъкне фактът, че областният град е университетски 

център.  

Табл.7 Образователна структура 

 

Висше Средно Основно 

Начално и 

по-ниско 

Р България 19.57 43.39 23.09 13.94 

област 

Пловдив 19.4 43.5 22.7 14.4 

Източник: НСИ 
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Фиг. 12 Структура на населението на 7 и повече навършени години по степен на 

образование 

 

Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява чрез 

постоянното му възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други. 

Количествената му страна обхваща естественото движение на населението. От своя 

страна, то се характеризира с раждаемостта и смъртността. През последните години 

изселванията от областта доведоха до влошаване на демографските структури, а чрез 

тях и до проблеми в естественото възпроизводство на населението. Това проличава от 

тенденциите в динамиката на основните демографски процеси – раждаемост и 

смъртност.  

 

 

Табл.8 Динамика на демографските процеси. 

 В ‰ / година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

раждаемост 9.1 9.2 9.4 9.9 10.3 10.9 10.3 10.0 

смъртност 13.0 13.7 13.9 14.0 13.8 13.4 13.9 13.8 

естествен 

прираст 

-3.9 -4.5 -4.5 -4.1 -3.5 -2.5 -3.6 -3.8 

Източник: НСИ 

Раждаемостта зависи от множество демографски, социални и икономически 

фактори. Коефициентът на раждаемост в областта е по-висок от средния за района от 

ниво 2 и страната. Въпреки това от демографска гледна точка тази относително ниска 

раждаемост се дължи на понижената плодовитост на жените в родилна възраст и 

намаляването на техния брой. Сред основните причини за ниските стойности на 

раждаемостта се считат проблемите и трудностите, срещани по време на прехода, или 

по-точно казано, това са проблеми от социален, стопански и екологичен характер. 

 

Фиг. 13 Коефициент на раждаемост, 2004-2011г. 
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Източник: НСИ 

 

Тоталният коефициент на плодовитост (среден брой деца, които една жена 

ражда през целия си детероден период) се движи около 1,24 – 1,55 деца, което е ниска 

стойност за този показател, т.е. имаме стеснено възпроизводство на населението. 

Теоретично определеният минимум за осигуряване на просто възпроизводство на 

населението е 2,1 живородени деца. Проявяващият се в момента отрицателен ефект от 

намаляващия брой на жените в родилна възраст ще дава отражение върху 

възпроизводството на населението и през следващите десетилетия. Причина за това са 

както негативните промени във възрастовата структура на жените на възраст 15-49 г., 

така и намаляващият абсолютен размер и относителен дял на момичета на възраст от 0 

до 14 г., които ще участват във възпроизводството на населението през следващите 

десетилетия. Промяната се дължи на измененията в социално-икономическите условия, 

а оттам и в ценностната система на жените – на преден план са завършването на 

образованието и осигуряването на работа.  

 

Табл.9 Тотален коефициент на плодовитост в ‰, 2004-2011 г. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Р България 1.29 1.31 1.38 1.42 1.48 1.57 1.49 1.51 

Южен централен 

район 1.31 1.32 1.36 1.41 1.45 1.55 1.50 1.54 

област Пловдив 1.24 1.27 1.29 1.37 1.44 1.55 1.49 1.54 

Източник: НСИ 

 

Един от факторите, обуславящи динамиката в общата смъртност, е процесът на 
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демографско остаряване. Относително високото ниво на смъртност – обща, 

преждевременна и детска ще продължи да създава проблеми по отношение на 

положителния естествен прираст. Поради застаряването на населението и влошаването 

на здравното обслужване през последните 15 години се отбелязва трайна тенденция 

към поддържане на относително високи стойности на смъртността в област Пловдив, 

въпреки че те са по-ниски от тези за района от ниво 2 и страната. Сред косвените 

причинители за високата смъртност може да се причисли и нарастващата миграция, 

която от една страна намалява общия брой на населението, върху който се изчислява 

коефициентът за смъртност, а от друга спомага за застаряването на населението. 

 

Фиг. 14 Коефициент на смъртност, 2004-2011г. 

 

Източник: НСИ 

 

За периода 2004-2011 г. трайно се наблюдава намаляване на детската смъртност 

в областта. Това от една страна, се дължи на ниската раждаемост, а от друга, на 

модернизирането на процеса на раждане и опазване на детското здраве. 

 

Фиг. 15 Коефициент на детска смъртност, 2004-2011г. 
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Източник: НСИ 

Миграционните процеси със своите специфични особености оказват съществено 

влияние върху социалното и икономическото развитие както на районите, които губят 

население, така и на районите, които печелят население. Показателите за механичния 

прираст на населението показват запазване на тенденцията за увеличаване на външните 

миграции, предизвикани от лошата икономическа обстановка и високия процент на 

безработица. За периода 2003-2011 г. се наблюдава както отрицателен, така и 

положителен механичен прираст.  

 

Табл.10 Механичен прираст на населението 2003-2011г. 

година заселени изселени 

механичен 

прираст 

2003 7889 7929 -40 

2004 12037 10309 1728 

2005 12142 11268 874 

2006 9581 7575 2006 

2007 13211 11638 1573 

2008 10503 9071 1432 

2009 3307 3505 -198 

2010 13187 16035 -2848 

2011 8528 8362 166 

Източник: НСИ 

 

Фиг. 16 Десетте области с най-голям относителен дял в миграционния поток към 
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област Пловдив през периода 2001 – 2011 г. 

 

Източник: НСИ 

Въпреки това има и периоди през последните години, в които преобладава броят 

на емигрантите от област Пловдив. Мотивите за емиграция се свързват с осигуряване 

на трудова заетост, с по-високи доходи, по-висок жизнен стандарт на емигрантите и 

осигуряване на по-добра градска среда. Тази мотивация се допълва и от стремежа за 

образователна и професионална реализация.  

Абсолютният прираст на населението на област Пловдив през целия изследван 

период е отрицателен. 

 

Табл.11 Абсолютен прираст на населението на област Пловдив, 2004-2011 г. 

година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

естествен прираст -2825 -3165 -3163 -2865 -2496 -1711 -2536 -2580 

механичен прираст 1728 874 2006 1573 1432 -198 -2848 166 

абсолютен прираст -1097 -2291 -1157 -1292 -1064 -1909 -5384 -2414 

Източник: НСИ 

 

Прогнозирането на броя на населението на област Пловдив е основано на 

общата методология и хипотези за перспективите за демографско развитие на страната 

и Европейския съюз до 2060 г. Това се основава на факта, че страната ни се причислява 

към общия демографски профил на съюза. Прогнозата е тривариантна – първият 

вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на ЕС 

за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки; вторият 

вариант се определя като оптимистичен и при него се предполага, че демографските 



33 

 

процеси ще протичат при благоприятни социално-икономически условия; третият 

вариант се определя като песимистичен и развитието на населението е прогнозирано 

при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната. По 

отношение на прогнозното развитие на броя на населението на област Пловдив, според 

направената тривариантна прогноза при реалистичния вариант през 2060 г. то ще 

намалее до 528 031 души. При песимистичния населението ще намалее до 508 781 

души, докато при оптимистичния – до 565 045 души. 

 

Фиг. 17 Тривариантна прогноза за броя на населението на област Пловдив. 

 

Източник: НСИ 

 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

Обща характеристика на икономиката 

 

Икономиката на Пловдивска област е добре представена на национално ниво по 

редица показатели. Областта осигурява 7,5% от националния брутен вътрешен продукт 

(БВП) през 2010 г., което е един от най-високите дялове за страната. Произведеният 

БВП в областта през 2010 г. е над 53% от произведения вътрешен продукт на Южен 

централен район, което показва сравнително голямото влияние на областта за 

икономическото развитие на района. 

Фиг. 18 БВП по текущи цени за 2010 г. (хил.лв.) 
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Източник: НСИ 

В област Пловдив през 2010 г. е създаден обем от 5263 млн. лв., което 

представлява повече от половината от създадения БВП в Южен централен район (9923 

млн. лв.).  

БВП на човек от населението в област Пловдив за 2010 г. е 7 530 лв. при средно 

за страната 9359 лв. и 6525 лв. за Южен централен район. Равнището на икономическо 

развитие, измерено чрез този показател, показва изоставане на Пловдивска област от 

средното за страната. 

 

Табл.12 БВП по текущи цени на човек от население (лв.) 

Статистически 

район, област 

2006 2007 2008 2009 2010 

България 6 726 7 857 9 090 9 007 9 359 

ЮЦР 5 036 5 640 6 340 6 256 6 525 

област Пловдив 5 508 6 227 6 817 7 291 7 530 
Източник: НСИ 

По показател БВП на човек от населението през последните години се 

наблюдава изоставане на областта по отношение на средната стойност за страната, като 

за 2010 г. разликата е в размер на 1829 лв./год. Това се дължи на по-ниската 

производителност на труда най-вече в периферните части на областта, където като 

основен поминък преобладава селското стопанство. 

Област Пловдив се отличава с промишлено-аграрен профил и разнообразна 

многоотраслова структура на икономиката. 

В структурата на местната икономика доминира секторът на услугите. Като за 

2010 г. той е генерирал 56% от общата БДС на областта, следван от индустрията с 

38,5% и селското стопанство с 4,6%.  

Табл.13 БДС по икономически сектори и текущи цени за 2010 г. 
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Статистически 

райони и области 

 

БДС –хил.лв. 

БДС по икономически сектори в хил.лв. 

Селско 

стопанство 

Индустрия Услуги 

България 
60 716 130 2 975 818 17 880 690 39 859 622 

ЮЦР 
8 545 364 669 267 3 257 074 4 619 023 

област Пловдив 
4 532 122 208 299 1 746 533 2 577 290 

Източник: НСИ 

По данни от проведеното от НСИ годишно статистическо наблюдение за  

чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор с 

натрупване в област Пловдив през 2011 г. те са 1 259 572 хил. евро, което представлява 

около 5,8% от общия обем за страната. Половината от всички инвестиции са 

реализирани на територията на община Пловдив, следвана от община „Марица“.  

Табл. 14 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с 

натрупване към 31.12., в хил.евро 

Статистически 

райони и области 

2008 2009 2010 2011 

България 
19 185 002,9 20 441 581,2 22 114 446,3 21 643 244,9 

ЮЦР 
1 340 758,1 1 372 515,3 1 659 060,5 1 908 766,1 

област Пловдив 
928 811,7 863 319,9 1 118 325,3 1 259 572,0 

Асеновград 
8 897,8 4 831,4 6 281,2 9 333,7 

Брезово 
12 147,0 12 329,0 8 251,3 6 317,5 

Калояново 
854,4 1 943,1 1 886,8 1 107,5 

Карлово 
 

6 464,7 6 953,2 6 849,3 13 581,1 

Кричим 
332,1 733,3 790,7 718,3 

Куклен 
.. .. .. .. 

Лъки 
- - - - 

„Марица” 
127 032,4 132 639,8 123 617,6 130 130,8 

Перущица 
899,8 294,2 830,5 1 801,5 

Пловдив 
597 876,1 642 923,5 831 811,2 907 553,5 

Първомай 
44 161,2 -39 624,2 7 535,4 .. 

Раковски 
29 176,8 42 617,6 48 120,7 40 988,6 

„Родопи” 
1 480,3 1 808,6 2 093,4 5 156,9 

Садово 
7 317,3 10 883,2 11 963,8 15 371,7 

Сопот 
.. .. .. .. 

Стамболийски 
.. .. .. .. 

Съединение 

 
 

.. .. .. .. 
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Хисаря 
5,6 .. .. .. 

Данните са от проведеното от НСИ годишно статистическо наблюдение за чуждестранните преки инвестиции в 

предприятията от нефинансовия сектор 

(..) Конфиденциални данни. 

През 2011 г. в областта са придобити активи в размер на 1 262 085 хил. лв., което 

представлява 9,6% от общия обем на ДМА в страната. В структурно отношение е 

водещ делът на ДМА, придобити в добивната, преработващата и др. промишленост в 

размер на 592 919 хил. лв., следвана от услугите – 270 374 хил. лв., строителството – 

103 610 хил. лв. и селското, горско и рибно стопанство – 86 421 хил. лв. Това е 

тенденция, която се е запазила през годините, както е видно от таблицата по-долу. Ръст 

в ДМА през 2011 г. се наблюдава в селското, горското и рибно стопанство, като спрямо 

предходната година ДМА са се увеличили с 35 438 хил. лв.   

Табл. 15 Придобити ДМА по икономически дейности за област Пловдив. 

Икономически дейности 2008 2009 2010 2011 

Селско, горско и рибно стопанство 72 299 54 354 50 983 86 421 
Добивна, преработваща и друга промишленост; 

доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 641 675 563 307 423 045 592 919 
Строителство 222 573 120 720 122 313 103 610 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 

транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 

ресторантьорство 431 730 294 522 275 757 270 374 
Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения .. 10 786 9 569 5 727 

Финансови и застрахователни дейности 
 

.. 4 183 2 475 1 583 
Операции с недвижими имоти 

 

170 987 178 926 186 353 85 931 
Професионални дейности и научни изследвания; 

административни и спомагателни дейности 70 486 80 604 42 997 44 870 
Държавно управление; образование; хуманно 

здравеопазване и социална дейност 43 347 45 414 72 074 55 276 
Други услуги 12 229 5 903 10 366 15 374 
Източник: НСИ 

..-данните са конфиденциални 

 

  През 2011 г. произведената продукция в областта достига 10 307 млн. лв., като е 

отчетено увеличение от 11,8% спрямо предходната година. Най-висок е делът на 

микропредприятията (до 9 заети лица) – 91,4% от общия брой, които са произвели 

15,6% от продукцията. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 7,1% и формират 

19,3% от обема на продукцията. Делът на средните (от 50 до 249 заети) и големите (над 

250 заети) предприятия от общия брой е незначителен – съответно 1,3 и 0,2%, но 

произведената продукция в тях достига общо 65,1%. 
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Фиг. 19 Разпределение на предприятията в област Пловдив за 2011 г. 

 

Източник: НСИ 

Табл. 16 Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в област 

Пловдив по икономически дейности за 2011 г. 

Икономически 

дейности 

Брой единици Произведена 

продукция 

Приходи от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

дейността 

брой Хил. лв. 

ОБЛАСТ 

ПЛОВДИВ 

34 214 10 307 115 17 868 243 16 530 656 

Селско, горско и 

рибно стопанство 

1 141 339 815 448 819 329 183 

Добивна 

промишленост 

37 67 892 71 522 66 551 

Преработваща 

промишленост 

3 781 5 647 306 5 923 368 5 511 975 

Производство и 

разпределение на 

електрическа и 

топлинна енергия 

и на газообразни 

горива 

134 451 212 1 083 451 1 025 983 

Доставяне на 

води; 

канализационни 

услуги, 

управление на 

отпадъци и 

възстановяване 

59 74 976 83 099 73 020 

Строителство 1 705 830 590 1 006 295 844 442 

Търговия; ремонт 

на автомобили и 

мотоциклети 

14 358 1 186 621 7 135 881 6 894 491 

Транспорт, 

складиране и 

1 288 657 357 730 005 675 627 
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пощи 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 

2 358 181 046 283 360 254 439 

Създаване и 

разпространение 

на информация и 

творчески 

продукти; 

далекосъобщения 

577 74 911 80 241 75 192 

Операции с 

недвижими имоти 

1 389 117 577 226 887 104 588 

Професионални 

дейности и 

научни 

изследвания 

3 059 172 843 221 656 171 998 

Административни 

и спомагателни 

дейности 

697 135 859 144 889 137 145 

Образование 216 12 551 13 862 12 595 

Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 

1 358 248 954 295 460 246 673 

Култура, спорт и 

развлечения 

359 77 178 80 411 75 519 

Други дейности 1 698 30 427 39 037 31 235 

Източник: НСИ 

Предприятията в нефинансовия сектор на икономиката в областта са произвели 

през 2011 г. нетни проходи в обем от 16 530 656 хил. лв., като по този начин има 

увеличение от 1 245 829 хил. лв. спрямо предходната година. Най-високи приходи са 

реализирани в сферата на услугите, преработващата промишленост и производството и 

разпределението на електрическа и топлинна енергия. Основен принос във 

формирането на приходите имат общините с най-добре развита икономика – Пловдив и 

„Марица“, следвани от община Асеновград.  

Крайният финансов резултат на предприятията от Пловдивска област за 2011 г. е 

печалба в размер на 622 млн. лв., или с 25% повече от предходната година. 

Печелившите предприятия са 64,7% от общия брой, а размерът на печалбата е 1 107 

млн. лв. Предприятията с отрицателен финансов резултат са 21,4%, а реализираната в 

тях загуба е 485 млн. лева. Предприятията с нулев финансов резултат са 13,9%. Най-

голяма е загубата в микропредприятията – 60,4% от общия размер. 

През 2011 г. в Пловдивска област заетите лица в нефинансовите предприятия 

намаляват незначително – с 0,2% спрямо предходната година. В промишления сектор и 

сектора на услугите е отчетен ръст, съответно 1,3 и 3,2%, който не компенсира 

намаляването в търговията с 3,8% и в строителството – с 10,3%. 
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Фиг. 20 Относителен дял на предприятията според броя на заетите лица в общия 

брой предприятия в област Пловдив, по общини за 2011 г. 

 

Източник: НСИ 

От стратегическо значение за социално-икономическото развитие на област 

Пловдив е реализацията на приоритетните проекти: тунелът Троян – Христо Даново и 

изграждането на каскада „Въча“. 

 Тунелът е дългосрочен проект, който може да генерира значителна добавена 

стойност за ЮЦР, като подпомогне икономическото развитие на региона чрез 

изграждането на пряка връзка между Южна и Северна България. 

 Каскада „Въча“ е на ниво идеен и инвестиционен проект на техническа 

инфраструктура, която ще осигури питейна вода за общините Кричим, Пловдив, 

Перущица, Стамболийски, Куклен, „Родопи“ и отчасти за община „Марица“, което е от 

значение за подобряването на качеството на живот в населените места. 

 

Анализ на икономическото развитие по сектори 

Промишленост 

 

Годишен отчет за дейността си през 2011 г. са представили 4 011 промишлени 

предприятия, или 11,7% от общия брой на отчетените в НСИ за Пловдивска област. 

Табл.17 Брой предприятия 

Икономически дейности 2008 2009 2010 2011 2011 в 



40 

 

% към 

2010 

Промишленост - общо 3765 4198 4010 4011 100.0 

Добивна промишленост 30 38 32 37 115.6 

Преработваща промишленост 3656 4052 3827 3781 98.8 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

24 49 91 134 147.3 

Доставяне на води;канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

55 59 60 59 98.3 

Източник: НСИ 

Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2011 г. по текущи цени 

достигат 6 678 млн. лева. Спрямо 2010 г. в структурата по дейности нараства делът на 

сектори „Добивна промишленост“ – с 0,2 пункта и „Преработваща промишленост“ – с 

2,4 пункта, като достигат съответно 1,0 и 82,5%. Относителният дял на сектор 

„Производство и разпределение на електрическа енергия и газообразни горива“ 

намалява с 2,3 пункта до 15,4%, а намалението в сектор „Доставяне на води, 

канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ е с 0,3 пункта. 

Фиг. 21 Нетни проходи от продажби в промишлеността по 

години.

 

Източник: НСИ 

В промишления сектор през 2011 г. броят на заетите лица достига 75 797 и 

формира най-голям дял – 38,9% от общия брой на заетите в нефинансовите 

предприятия, като нараства с 0,6 пункта спрямо предходната година. 
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Фиг. 22 Заети лица в промишлеността по години 

 

Източник: НСИ 

От преработващата промишленост с водещи функции е хранително-вкусовата 

промишленост, което се предопределя от благоприятните възможности, които 

предоставя градът като пазар на продукция и наличието на подходящи суровинни 

ресурси, на квалифицирана работна ръка и на значителни потребителски центрове, 

както и на близостта до столицата. Този отрасъл е с широка производствена 

специализация – месопреработка, млекопреработка, мелничарство, производство на 

захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки, цигари и други. Област Пловдив е 

традиционен производител на храни и напитки. В областта са развити всички 

подотрасли: 

 Консервна промишленост – областта произвежда над 20% от 

зеленчуковите и плодови консерви в България. Основните центрове на 

консервно производство са: Пловдив, Първомай, Асеновград, 

Стамболийски и др. Водещи фирми са „Каменица“ АД, „Агри България“ 

ЕООД, „Кристал“ АД, „Пловдивска консерва“ АД, „Пловдив Ботълинг 

Къмпани“, „Симид“, „Българска оризарна“ АД, „Пловдив - БТ“, и др. 

 Месна промишленост – областта произвежда около 10% от месото в 

страната. Основните производства са в Пловдив, Асеновград и Първомай, 

но в последните години се наблюдава спад в производството поради 

намаляване на броя на селскостопанските животни. („Фермата“ АД, 

„Димитър Маджаров“ АД). 
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 Винарска и спиртоварна промишленост – традиционни за областта. 

Основните й центрове са Перущица, Асеновград, Карлово и др. 

 Производство на захар и захарни изделия – концентрирано основно в 

Пловдив (Захарен комбинат „Пловдив“ АД), където се произвеждат около 

25% от продукцията в страната. Областта е водеща в производството на 

захарни и шоколадови изделия. 

Подотрасъл „Металургия и производство на метални изделия“ – най-значимият 

стопански субект е „Комбинат за цветни метали 2000“ - Пловдив, който е безспорен 

лидер в производството на цветни метали в Югоизточна Европа и Черноморския район. 

Комбинатът ангажира работна ръка около 2000 души. КЦМ АД е на второ място по 

нетни приходи от продажби в областта – над 250 млн. лв. за 2010 г. Като стратегическа 

инвестиция можем да посочим 49% дялово участие на „КЦМ 2000“ АД в акционерното 

дружество „Лъки Инвест“. Дружеството е производител на оловно-цинкова руда и 

неговата дейност допринася за водещото място на рудодобива в община Лъки, то 

осигурява и 1/3 от заетостта на населението в общината. 

Текстилната и трикотажна индустрия е специализирана в производството на 

памучни прежди и платове, памучен трикотаж и други. В областта функционират над 

35 предприятия, като по-значими са „Интекс 99“ ЕООД, „Марицатекс“ АД и 

„Булсафил“. 

В шивашката промишленост преобладаващо място заема производството на 

горно облекло. В Пловдив има регистрирани над 280 фирми (предимно МСП), от 

междинната група фирми (между средни и големи) по-значими са „Адонис 95“ ООД – 

производство на дамско, мъжко и детско трико, „Булгарконф“ АД – производство, 

дизайн и реализация на облекла и трикотаж, модна конфекция. Целулозо-хартиената и 

полиграфическа промишленост обхваща производството на хартиени и 

полиграфически изделия, като водещи предприятия в областта са „Юрий Гагарин“ АД, 

ЗХА „Родина“ АД, „Полиграфия“ АД, „Нова Тимкомпакт“ и фабриката за 

производство на хартия в гр. Стамболийски. 

Химическата промишленост е представена от производството на препарати за 

растителна защита (Пловдив), карбид и пластмасови изделия (Асеновград), суровини за 

парфюмерийната промишленост (Карлово, Пловдив) и др. 

 

Строителство 
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Строителните предприятия в Пловдивска област, представили годишен отчет за 

дейността си през 2011 г. в НСИ, са 1705, или 5,0% от отчетените предприятия за 

областта, като броят им намалява със 7,3% спрямо предходната година. 

През 2011 г. в сектор „Строителство“ са реализирани нетни приходи от 

продажби за 844 млн. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година 

стойността им намалява с 1,3%.  

 

Фиг. 23 Нетни приходи от продажби в строителството по години, млн.лв. 

 
Източник: НСИ 

 

През 2010 г. са отчетени значително по-малко продажби на строителен продукт 

за 412 378 хил. лв. спрямо 2009 г. в проценти – 67,7% и 455 218 хил. лв. спрямо 2008 г. 

С почти същия процент – 68,8% намаляват и продажбите на недвижимите имоти.
5
 Това 

показва, че пазарът е в застой и като икономическа последица се увеличават личните и 

корпоративни заеми, които вече надхвърлиха сумата 50 милиарда за страната. 

Строителната си дейност са прекратили 145 предприятия. 

През 2011 г. заетите лица в строителството са 12 194, като относителният им дял 

от общия брой на заетите в нефинансовия сектор е 6,7%, или с 0,7 пункта по-малко 

спрямо 2010 година. 

 

Фиг. 24 Заети лица в строителството. 

                                                 
5
 Анализ на основните икономически показатели и на класацията на най-големите предприятия за 2010 г., ТПП-

Пловдив 
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 Източник: НСИ 

 

Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 

  

Годишен отчет за дейността си през 2011 г. в НСИ са представили 14 358 

търговски предприятия, или 42,0% от общо отчетените в Пловдивска област. В 

сравнение с предходната година броят им намалява с 2,8%.  

Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ през 2011 г. достигат 6 894 млн. лв. по текущи цени и отбелязват ръст от 

1,8% спрямо 2010 година. Това се дължи на големия нетен размер на приходите от 

продажби на големите предприятия в областта за: търговия на електрическа енергия 

(„ЕВН България Електроразпределение“ АД – на първо място по приходи в областта) и 

търговия на едро с тютюневи изделия („Макс Логистикс“ ЕООД, на четвърто място по 

приходи в областта) с приходи над 250 млн. лв. 

 

Фиг. 25 Нетни приходи от продажби в търговията по години, в млн.лв. 

 
 Източник: НСИ 
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През 2011 г. в търговския сектор са заети 47 515 лица, като относителният им 

дял от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия е 24,4% и намалява с 0,9 

пункта в сравнение с предходната година.  

 

Фиг.26 Заети лица в търговията по години. 

 

 Източник: НСИ 

 
 

 

Услуги 

  

 Годишен отчет за 2011 г. в НСИ са представили 12 999 предприятия от сектора 

на услугите, или 38,0% от общия брой нефинансови предприятия в Пловдивска област. 

В сектора преобладават предприятия с предмет на дейност „Професионални дейности и 

научни изследвания“ (включващи напр. юридически и счетоводни дейности; 

консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни 

дейности; технически изпитвания и анализи; научноизследователска и развойна 

дейност; рекламна дейност и проучване на пазари и др.), следвани от предприятия с 

предмет на дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“. 

Табл. 18 Сектор услуги 

Икономически сектори 2008 2009 2010 2011 2011 в % 

към 2010 

Услуги – общо 10228 12433 12637 12999 102.9 

Транспорт, складиране и пощи 1112 1251 1261 1288 102.1 

Хотелиерство и ресторантьорство 1858 2283 2363 2358 99.8 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

449 512 513 577 112.5 
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Операции с недвижими имоти 1075 1340 1365 1389 101.8 

Професионални дейности и научни 

изследвания 
2392 2965 3039 3059 100.7 

Административни и спомагателни 

дейности 
575 671 669 697 104.2 

Образование 184 196 189 216 114.3 

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
1077 1275 1279 1358 106.2 

Култура, спорт и развлечение 280 334 327 359 109.8 

Други дейности 1226 1606 1632 1698 104.0 

Източник: НСИ 

  

 През 2011 г. в сектора са реализирани нетни приходи от продажби за 1 785 млн. 

лв. по текущи цени, или с 12,6% повече спрямо предходната година. 

 

Фиг. 26 Реализирани нетни приходи от продажби по години 

 

Източник: НСИ 

 

Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 52 859, или 27,1% от общия 

брой, а относителният им дял от заетите в нефинансовите предприятия нараства с 0,9 

пункта спрямо 2010 година. 

 

Фиг. 27 Структура на заетите лица в услугите по години 
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Източник: НСИ 

 

Иновации и технологично развитие, изследвания и развойна дейност 

 

При засилването на стратегическата ориентация на развитието на ЕС към 

повишаване на конкурентоспособността на районите посредством развитие на 

икономика, основана на иновации и прилагане на модерни технологии, разкриването на 

нови работни места е сред главните общоевропейски цели съгласно Стратегия „Европа 

2020“
6
. Тази цел е ключова и за нашата страна, тъй като прилагайки традиционните 

методи на производство, българските райони не само няма да преодолеят изоставането 

в развитието си, но и ще бъдат изтласкани от глобалния пазар поради ниска 

конкурентоспособност на произвежданите стоки. 

Показатели, които да послужат за оценка на количествените и качествените 

характеристики на регионалните и вътрешнорегионалните различия по отношение на 

развитието на изследванията и технологиите и иновационния капацитет в България, 

почти липсват. Интензивността на научноизследователската и развойна дейност – 

НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП) е един от ключовите 

показатели за измерване на напредъка на Европейския съюз (ЕС) в достигане на целите 

на стратегия „Европа 2020“ – стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж. 

                                                 
6
 Целева стойност към 2020 г.: инвестиране на 3% от БВП на ЕС в НИРД 

 



48 

 

В абсолютна стойност разходите за НИРД в страната през периода 2007-2010 г. 

отбелязват непрекъснато нарастване и достигат стойност от 421 612 хил. лв. В ЮЦР 

разходите за НИРД през 2010 г. възлизат на 22 601 хил. лв. За разлика от националното 

ниво, където тенденцията е към увеличаване, в ЮЦР спрямо 2008 г. те са намалели с  

12 274 хил. лв. или 35,2%. 

В област Пловдив разходите за НИРД отбелязват увеличаване през посочения 

период, а през 2011 г. тези разходи възлизат на 18 581 хил. лв. в сравнение с 2008 г., 

когато те са 13 717 хил. лв.  

 

Табл. 19 Разходи за научноизследователска и развойна дейност 

Статистически райони и 

области 

2008 2009 2010 2011 

България 
325 855 361 060 421 612 429 566 

ЮЦР 
34 875 20 552 22 601 . 

област Пловдив 
13 717 16 125 18 007 18 581 

Източник: НСИ 

Персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност в ЮЦР, през 

периода 2007-2010 г. се увеличава, като през 2010 г. наброява 1948 души. По този 

показател ЮЦР се намира на трето място в страната с относителен дял от 9,4%. 

В област Пловдив през 2011 г. персоналът, зает с НИРД, наброява 1 769 души, 

като спрямо 2008 г. броят се е увеличил с около 260 души. 

 

Табл. 20 Персонал зает с научноизследователска и развойна дейност 

Статистически райони и 

области 

2008 2009 2010 2011 

България 
20 097 21 971 20 823 20 810 

ЮЦР 
1 708 1 889 1 948 . 

област Пловдив 
1 495 1 676 1 769 1 760 

Източник: НСИ 

Очакванията за страната са усвояването на средства за НИРД и иновации от 

европейските фондове да нарасне до 2020 г., като способства за увеличаване на общия 

размер на публичните инвестиции в тази област. Загубата на конкурентоспособност в 

секторите с ниска добавена стойност, както и очакванията за преориентиране и 

преструктуриране на икономиката към сектори с висока интензивност на иновации ще 
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наложат на частния сектор сравнително бързо да се увеличат инвестираните в НИРД и 

иновации средства. 

 

Важни фактори и бъдещ потенциал за развитието на икономиката на 

Пловдивска област 

 

 Пловдивска стокова борса – Основана през 1991 г., от 1998 г. Пловдивската 

стокова борса е първата лицензирана стокова борса в България. Тя е вторият по 

значение борсов пазар в страната. Търговските сесии се провеждат всяка сряда и петък 

в четири борсови кръга: зърно, хранителни стоки, нехранителни стоки и обществени 

поръчки. На основата на принципите на равнопоставеност, публичност и прозрачност 

Пловдивската стокова борса дава възможност за бързо осъществяване на сделките, 

гарантирайки качеството на стоките и разплащанията. Днес в света действат повече от 

1000 стокови борси. По традиция е престижно един град да има стокова борса. Пловдив 

е вече един от тях. 

 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. През 1934 г. 

Търговско-индустриалната камара – Пловдив играе определяща роля за приемането на 

наредба-закон за Национален мострен панаир. Панаирното градче е едно от най-

големите в Югоизточна Европа – разположено е на 352 000 кв. метра и има 17 

многофункционални изложбени палати, съоръжени с всичко, необходимо за 

експониране на всякакъв вид стоки. Общата изложбената площ възлиза на 159 100 кв. 

метра, от които 64 500 кв. метра покрита. Панаирът разполага със съвременен 

Международен конгресен център с общо 5 модерно оборудвани зали от 20 до 600 

места. На разположение са и други 10 зали в отделни панаирни палати, с които броят на 

местата нараства до 2 100. 

 Летище Пловдив – Намира се на 12 км югоизточно от Пловдив – вторият по 

големина град в България. Градът е с централно разположение в страната, което го 

прави удобна начална точка за пътуване в България. Летището обслужва територия с 

население над 4,5 милиона жители. На разстояние 1,5 часа с автомобил от столицата 

съществуват добри перспективи за дългосрочно развитие на пътнически и карго 
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полети. През 2009 г. са направени инвестиции от над 40 милиона лева за цялостната 

инфраструктура на Летище Пловдив. Построен е нов модерен пътнически терминал, 

който е въведен в експлоатация от август 2009 г. Терминалът е разположен на площ от 

6 750 м
2
 и предлага просторни обществени и пътнически салони, снекбарове, магазини 

и офиси. Проектиран е да обслужва 1 000 пътници в час пик и 500 000 пътници на 

година. 

 През лятото на 2010 година Летище Пловдив успешно финализира договор с 

най-големия нискотарифен превозвач в Европа – „Райънеър“. От ноември 2010 г. се 

обслужват целогодишни полети до летище Лондон-Станстед. Втората редовна линия на 

превозвача бе по дестинацията Милано-Бергамо и се обслужваше от май до ноември 

2011 г. Освен „Райънеър“ редовни полети до Пловдив предлага и руската авиокомпания 

S7. Те са от летище Москва-Домодедово и са със сезонен характер през периода 

декември – март, всяка зима. Всяка година от декември до април летището обслужва 

зимна чартърна програма. Обслужват се авиокомпании, превозващи туристи за трите 

големи ски курорта: Пампорово, Банско и Боровец. В качеството си на основно 

резервно летище на София, Летище Пловдив обслужва пренасочените полети поради 

неблагоприятни метеорологични условия. При такъв тип ситуации всички български, а 

също така и част от чуждестранните превозвачи, като „Ер Франс“, „Бритиш Еруейз“, 

Австрийските авиолинии, „Малев“, „Ел Ал“, ЧСА, ЛОТ, „Аерофлот“, НИКИ, „Уиз 

Еър“ и др. пренасочват полетите си към Пловдив. 

 

 Промишлени зони и търговски и логистични центрове в Пловдив и 

Пловдивска област 

 Икономическият ръст у нас през последните години и увеличеният обем преки 

чуждестранни инвестиции доведе до засилено търсене на модерни индустриални 

площи. Очаква се компании от логистичния сектор, търговци, дистрибутори и 

производители да разширят дейностите си в България и всички те ще се нуждаят от 

модерни съоръжения, тъй като съществуващите не са в състояние да посрещнат 

нуждите им. Тенденцията към увеличаване на броя на международните компании, 

които оперират на българския пазар, както и положителното развитие на българските 

фирми, ще доведе до увеличаване на инвестициите в индустриална собственост. В 

сектора на индустриалните зони очакванията са за развитие с бързи темпове на нови 

индустриални зони и центрове за логистика, тъй като дейността на повечето търговски 

компании е свързана не само с дистрибуторска, но и с производствена дейност. Липсата 
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на обособени складови и производствени сгради с изградена инфраструктура, в които 

компаниите да могат още със стъпването си на пазара да започнат ефективна дейност, 

провокира създаването и развитието на множество индустриални и производствени 

зони, както и логистични центрове. 

 Създаването на индустриалните зони от нов тип след 1990 г. в южната част на 

България, и по-точно в Пловдивска област, е свързано с дейността на „Сиенит 

Холдинг“ АД и „ПТ Холдинг“ АД: зоните в Раковски, в Радиново, Куклен, Северна 

индустриална зона (Карловско шосе), Югоизточна индустриална зона (Асеновградско 

шосе), които оформят облика на този район като изключително интересен, атрактивен и 

бързоразвиващ се индустриален и логистичен център. 

 В град Пловдив има обособени няколко големи промишлени зони, но нуждата от 

тяхната модернизация и рехабилитация възпира големите компании, които предпочитат 

да строят имоти в етап „на зелено“. Така постепенно около Пловдив започнаха да 

възникват нови индустриални зони. Модерни промишлени и складово-търговски бази 

се обособиха по главните входни артерии на града: Карловско, Голямоконарско и 

Кукленско шосе, прехвърляйки ограничените му административни граници. Така на 

входа на Пловдив откъм автомагистрала „Тракия“ се създаде промишлено-търговската 

зона „Марица“, която постави началото на обособяването и развитието на 

съвременните индустриални зони и паркове в България. Като естествено продължение 

на модерната индустрия се явява индустриална зона „Раковски“. Според „Колиърс 

Интернешънъл“ това е „най-успешният досега за България логистичен проект“. 

„Раковски“, освен че е една от първите и най-бързоразвиващите се индустриални зони в 

страната, разполага с най-високата концентрация на чуждeстранни инвеститори. 

 

Промишлени зони в Пловдив 

 В края на 50-те години на XX в. в Пловдив, както и в цялата страна, започва 

голямата индустриализация на икономиката чрез разширяване на територията на града, 

което дава възможност за изграждане на производствени предприятия в тези 

периферни зони. През този период е извършено функционално разделение на 

територията на специално обособени индустриални зони, присъединени към 

съществуващия град.  

 Зона „Север“ с преобладаващи сектори: хранителна и лека промишленост 

(текстилен завод, завод за захар, консервиране на плодове и зеленчуци); 
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 Зона „Юг“ с ключови сектори: машиностроене, обработка на метали, 

инструменти (мотокари, завод за ремонт на превозните средства, електрически 

уреди и др.); 

 Зона „Изток“ с предприятия, специализирани в леката промишленост, 

строителството и др. (обувен завод, завод за дамско облекло, печатница и др.); 

 Зона „Югоизток“ с преобладаващи сектори: машиностроене, електроника, 

уредостроене, производство на облекла и др.; 

 Зона „Карловско шосе“ с преобладаващи сектори: климатична и хладилна 

техника, козметика, производство на облекла и др.; 

 Зона „Свободна Зона – Пловдив“ – обособена част от митническата територия на 

България. Това е оградена територия с изградени складови съоръжения и 

индустриални площи и осигурен достъп на всякакъв вид транспорт. Търговските 

операции между Зоната и другите части на страната са обект на 

външнотърговския режим, определен от законодателството на ЕС. 

Индустриалните терени са осигурени с необходимата инфраструктура, 

помещения, железопътни връзки, вода и захранване. За период от почти 40 

години развитието на производствените дейности е база и водещ фактор за 

растежа на града. Основната част от инвестициите и усилията на 

администрациите са насочени точно в тази посока. Индустриалната 

инфраструктура в тези зони не е ефективна, с висока консумация на енергия на 

произвежданите продукти, с ниска конкурентоспособност, без шансове за 

пазарна реализация.  

 

 Индустриална зона „Марица“  

 Предоставени услуги: Осигуряване на земя, подходяща за строителство; 

издаване на необходимите разрешителни за строителство и работа; проектиране и 

строителство на промишлени производствени средства в съответствие със 

спецификации на инвеститора; краткосрочно изпълнение; строителство на промишлени 

производствени средства според лизингова схема с банково финансиране; даване на 

производствени сгради под наем или закупуване; други схеми, предлагани от 

инвеститора; квалифицирани кадри; административни услуги. 
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 Инфраструктура: пътища – на 6 км от центъра на гр. Пловдив; жп линия – на 1,5 

км; електрозахранване – 20 kV; водопровод; канализация; телекомуникации; оптична 

връзка.  

 Инвеститори и фирми в зоната: „Либхер – Холдинг“ GmBH, „Сокотаб“ LTD, 

„Линде“ АG, „Фереро“, „Шнайдер Електрик“, „Мерцедес Бенц“, „Бош Груп“, 

Митнически терминал, „Ведиспед“. 

  

 Индустриална зона Куклен  

 Предоставени услуги: Дава земя с променен статут, готова за промишлено 

строителство; административни услуги и кратки периоди за реализация; осигурява 

напълно професионални услуги и консултации на инвеститорите относно 

възможностите за реализиране на конкретни проекти; осигурява издаване на всички 

необходими разрешения за строителство; изграждане на промишлени сгради в 

съответствие със спецификация на инвеститора в кратки срокове; проектиране и 

изграждане на промишлени сгради на лизинг с банково финансиране, договорено от 

изпълнителя; даване под наем на инвеститора на построени сгради или закупуването 

им; всички други изпълними инвеститорски предложения. 

 Инфраструктура: пътища; летище – на около 3 км от Международно летище 

Пловдив; електрозахранване – в терена 20 kV; водопровод – в терена (за битови и 

индустриални нужди); газ – в терена; канализация – в терена; телекомуникации; 

оптична връзка.  

 Настоящи инвеститори: КЦМ, „Техно Акташ“ АД, „Юпитер 05“ ООД. 

  

 Индустриална зона Асеновград  

 Инфраструктура: пътища; електрозахранване – в терена (20 kV); водопровод и 

канализация – в терена. 

 Предимства на зоната: Одобрена индустриална зона (около 3-месечно 

съкращаване на инвестиционния процес); наличие на всички необходими първоначални 

разрешителни за строителство; проектиране и строеж на промишлени съоръжения 

съгласно спецификациите на инвеститорите; строителство на съоръженията по 

лизингова схема с банково финансиране, съгласувано със строителната компания; 

възможност за закупуване и/или наемане на производствени съоръжения; възможност 

за прилагане на други схеми, предложени от инвеститорите; възможно освобождаване 

от корпоративен данък (с цел насърчаване на инвестициите в общини с висока 
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безработица); кратки срокове за въвеждане в експлоатация; квалифицирана работна 

ръка; административни услуги; добра инфраструктура. 

 

Индустриална зона Раковски 

Предоставени услуги: Осигуряване на земя за промишлени цели; издаване на 

необходими разрешителни за строителство и работа; проектиране и строителство на 

промишлени производствени средства в съответствие със спецификации на 

инвеститора; строителство на промишлени производства според лизингова схема с 

банково финансиране; даване на производствени сгради под наем или закупуване; 

административни услуги и др. 

Инфраструктура: пътища; летище – на 25 км от гр. Раковски; електрозахранване 

– 20 kV; водопровод; газ; канализация; телекомуникации; оптична връзка. 

Предмет на дейност по регистрация: Изграждане, подобряване и експлоатация 

на съществуващата инфраструктура в индустриални зони, вкл. за изграждането или 

подобряване на пътища, транспортни терминали и комуникационни връзки, 

благоустройствени мероприятия, вкл. сметосъбиране, сметоизвозване, 

снегопочистване, рекламно-консултантска дейност, посредничество, представителство, 

комисионерство и др.  

Настоящи инвеститори: „Кауфланд България“, „Уилям Хюз България“ ООД, 

„Павитал“ ООД, „Иксетик“ GmBH, „АББ Аутомейшън“ ЕООД. 

 

Промишлена зона Караджалово-Първомай 

 Преимущества на терена: Съчетанието на пътен и железопътен транспорт дава 

възможности за изграждане на транспортни терминали; близостта до град Пловдив – 

голям университетски център, е предимство при осигуряването на квалифицирана 

работна ръка; отлична транспортна комуникация по земя и въздух; регионът е развит и 

утвърден индустриален център в сърцето на страната; голямата площ на имота 

предпоставя организиране на пространствата според нуждите на заинтересованите лица 

– складови бази, офисни или флекс сгради, позициониране на оборудване за 

производство, терминали, съоръжения за логистика и спедиция, изграждане на 

инфраструктурна среда. 

 

Логистична зона Съединение 
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 Град Съединение се намира на 25 км от Пловдив. На закупения терен от 90 дка 

20 дка са обособени като промишлен терен, на който е предвидено да бъде изграден 

керамичен комплекс. Той включва: цех за производство на керамични изделия с 

капацитет 100-250 тона дневно, оранжерии и когенераторна система за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия. До промишления терен минава 

третокласен път, на 500 м отстояние има газопровод, а през самия терен преминава 

далекопровод с мощност от 20 киловата. Идеята е топлинната енергия от керамичния 

комплекс и от когенераторната система да бъде използвана за оранжериите, което ще 

позволи максимално снижаване на разходите за производство. 

 

Териториална структура на областната икономика 

 

Кратък икономически профил на общините в област Пловдив  

 

 Местната икономика в отделните общини се характеризира със сериозни 

различия, които са обусловени от нехомогенните природни и социално-икономически 

фактори, както и от историческото развитие и традициите в поминъка на местното 

население. 

Табл. 21 Икономически профил на общините в област Пловдив 

Община ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ/ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ 

Асеновград  

 

На територията на общината развиват стопанска дейност предприятия от всички отрасли на 

икономиката. В общината към 2011 г. има регистрирани 2 903 предприятия, от които 93 % са 

микропредприятия с до 9 заети. Определящите икономическата структура на общината са 

предприятията от химическата промишленост, леката и хранително-вкусовата промишленост, 

както и дървообработващата промишленост.Общината има голям потенциал за развитие на 

туризма, на територията й се намират уникални за страната природни и културни обекти, като 

напр. резерват Червената стена - един от четирите биосферни резервата в Родопите под 

егидата на UNESCO, обявени за уникално световно наследство, Асеновата крепост, 

тракийското скално светилище Белинташ и християнската светиня Кръстова гора, районът е 

един от най-богатите на пещери в България. Важна за развитието на общинската икономика е 

индустриална зона – Асеновград. 

Брезово Природните и географски особености на общината предоставят възможност за развитие на 

селското стопанство, леката промишленост и услугите. В общината към 2011 г. има 

регистрирани 189 предприятия, от които175 са микро, 11-малки и 3-средни. Общината е с 

традиции в производството на вино, розово и други етерични масла, мляко и 

месопреработвателната промишленост. Природните дадености, чистият въздух и вода, 

зелените гори и богатото историческо наследство създават условия за развитие на различни 

видове туризъм. 

Калояново Структуроопределящи отрасли на местната икономика са селското стопанство, хранително-

вкусовата, дървообработващата, мебелната и шивашката промишленост. Има много добра 

обезпеченост от местни суровини - зърнени култури, плодове и зеленчуци. В общината има 

регистрирани 339 предприятия, като основен е броят на малките фирми до 9 заети. 

Стопанските субекти са с малък инвестиционен потенциал и без големи производствени 

мощности. 

Карлово Към 2011 г. има 1648 предприятия, преобладават малките и само 3 от тях са с персонал над 

250 души. Водещо значение за местната икономика има машиностроенето, хранително-
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вкусовата промишленост и производството на парфюмерийно-козметични изделия. 

Благоприятните почвено-климатични условия и производствените традиции допринасят за 

развитието на земеделието. Общината разполага със значителен рекреационен потенциал, 

който до голяма степен още не е реализиран. 

Кричим Общината е със специализация в хидроенергетиката. Тук се намира един от най-големите 

хидроенергийни комплекси, вкл. язовирите „Въча“ и „Кричим“ и водноелектрическите 

централи „Въча“ 1 и 2, „Кричим“ и ПАВЕЦ „Орфей“. 201 регистрирани предприятия, като в 

общинската икономика доминират микропредприятията. Съществуващият икономически 

производствен комплекс на територията на общината не е развит напълно. 

Куклен На територията на общината се намират 2 от най-големите предприятия в областта – „Агрия“ 

АД и КЦМ „Пловдив“. Регистрирани са 205 предприятия към 2011 г. , но те са в малки 

производствени възможности. Строителството се развива бързо в някои от селата поради и 

близостта на гр. Пловдив, добрата транспортна осигуреност и природните дадености в 

южната планинска част на общината. Важна за бъдещото развитието на общинската 

икономика е индустриална зона – Куклен. 

Лъки Местната индустрия е представена от отраслите: рудодобив, лека промишленост (главно 

трикотажно и шивашко производство), дърводобив и дървопреработване. Преобладават 

микропредприятията. Земеделието е слабо развито поради планинския характер на релефа. 
Общината има потенциал за развитие на екологичен туризъм и екологично земеделие.  

„Марица” Селското стопанство в община “Марица” е структуроопределящ сектор в общинската 

икономика, развити са зеленчукопроизводствово, зърнените и техническите култури. Поради 

близостта си до областния център, общината е атрактивна за инвестиции. През 2011 г. 

общината е на второ место след Пловдив по размер на ПЧИ. Важна за бъдещото развитие на 

общинската икономика е индустриална зона – „Марица”. 

Перущица Най-голямо значение за местната икономика имат хранително-вкусовата промишленост и 

дървопреработването. Земеделието е представено от лозарство, овощарство и 

картофопроизводство.  

Пловдив Общината е икономически център с национално значение, като водещи стопански отрасли са 

хранително-вкусовата промишленост, цветната металургия, химическата и текстилна 

промишленост. Градът е важен културен и образователен център, с добре развит конгресен, 

панаирен и културно-познавателен туризъм. Земеделието е слабо застъпено поради факта, че 

границите на общината практически съвпадат с границите на града. В общината са 

инвестирани 72 % от ПЧИ в областта и са ситуирани 68 % от предприятията в областта. 

Първомай Икономиката на общината е от аграрно-промишлен тип, като основната част от стопанските 

субекти са малки, развиващи дейност в областта на хранително-вкусовата и леката 

промишленост и услугите. Най-голям брой заети има в предприятията – „Първомай БТ“АД и 

„Птицекланица“ - Първомай. Добре са застъпени зеленчукопроизводствово, лозарството и 

животновъдството. Важна за бъдещото развитие на общинската икономика е промишлена 

зона – Караджалово-Първомай. 

Раковски Икономическият облик на община Раковски се определя от предприятията на химическата 

индустрия, шивашката, хранително-вкусовата промишленост, търговията и услугите, селското 

стопанство, като повечето са микропредприятия. Най-важно значение на местната икономика 

има индустрията и земеделието, като се произвеждат зърнени и технически култури, плодове 

и зеленчуци, застъпени са също и свине- и говедовъдството. Важна за развитието на общината 

е индустриална зона Раковски 

„Родопи” Доминиращо за общината е земеделието, в което е ангажирана и основната част от 

населението. В общината към 2011 г. функционират 1 003 фирми, като преобладават 

микрофирмите, които са главно в сферата на леката промишленост и преработката на 

селскостопански суровини. 

Садово Доминиращо е земеделието, основното производство е на зърнено-житните култури, следвано 

от фъстъко- и зеленчукопроизводството. Регистрирани към 2011 г. са 337 стопански субекта, 

но почти всички са микрофирми. Хранително-вкусовата промишленост е добре развита, 
обликът на промишлеността се дава от предприятия, свързани със селско-стопанско 

производство и преработка.  

Сопот Най-голямото предприятие е „ВМЗ” ЕАД за производство на въоръжение и боеприпаси. 

Останалите стопански субекти са предимно микрофирми в сферата на леката и хранително-

вкусовата промишленост, търговията и услугите. Сред стопанските отрасли туризмът има 

най-добри перспективи за развитие. 

Стамболийски Основно за развитието на общината е зеленчукопроизводството. Развити са целулозно – 
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хартиената и хранително – вкусовата промишленост. Най-големият дял от заетите в общината 

е във “Фабрика за хартия” АД.    

Съединение Селското стопанство играе водеща роля в местното развитие. Силно развити са 

зеленчукопроизводството, лозарството, производството на зърнени и технически култури. 

Важна за бъдещото развитие на общинската икономика е логистичната зона – Съединение. 

Хисаря Икономиката на Община Хисар е характерна с развита туристическа и търговска дейност и 

изразен промишлено-аграрен характер. Благоприятното съчетание на лечебни минерални 

извори, исторически паметници и природни дадености е предпоставка за развитието на 

успешен туризъм. 

 

Община Пловдив играе водеща роля в областната икономика. В нея се намират 

23 083 предприятия (%), реализират се 71,8% от приходите от дейността и 71,7% нетни 

приходи от продажби. 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 икономика. 

Община „Марица” и община Раковски също имат принос в икономиката на 

областта. Нетните приходи от продажби съответно са 6,8% и 4,5% от общите за 

областта, а приходите от дейността – 6,6% и 4,4%. 

Община Асеновград се нарежда на четвърто място по горните показатели. В 

общината се реализират 3,4% от приходите от дейността за областта. Това е следствие 

на намиращите се на нейна територия голям брой предприятия (2 903 през 2011 г.).  

Останалите общини като цяло имат по-слаб принос за икономиката при 

нефинансовите предприятия в област Пловдив – под 3% от приходите от дейността и 

печалбата на предприятията. Отчита се намаляване на броя на реално 

функциониращите предприятия в тези общини, а това още повече затруднява тяхната 

адаптация в условията на пазарна икономика. 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

Земеделие 

 Използваната земеделска площ (ИЗП) в областта е 2 011 837,5 дка и заема 33,7% 

от нейната територия. 

Структура на земеделските стопанства в област Пловдив: 

 

Броят на земеделските стопанства в област Пловдив е 30 445, което представлява 8,2% от 

стопанствата в страната. Стопанствата в Пловдивска област са разнообразни както по 

отношение на тяхната специализация, така и по отношение на размера им. Средната ИЗП 

е 68,5 дка при средна за страната 101,3 дка. 

1065 стопанствата не разполагат с ИЗП и са специализирани в животновъдството. 

Стопанствата, които обработват над 500 дка ИЗП са 560 бр., но делът им обхваща 76,8% 

от общата ИЗП. Земеделските стопанства, които обработват до 10 дка са 19 570 бр. или 

64% от всички стопанства, но обработват само 66 696 дка (3%) ИЗП. 

Табл.22 Брой на земеделските стопани по общини в област Пловдив 

Общини Общ брой 

земеделски 

стопанства 

Брой 

земеделски 

стопанства с 

ИЗП 

ИЗП/дка/ Средна ИЗП 

/дка/ 

Брой 

земеделски 

стопанства 

без ИЗП 

Асеновград 2 741 2 614 183 599.9 70.2 127 

Брезово 1 011 981 155 486.5 158.5 30 

Калояново 1 729 1 665 179 626.8 107.9 64 

Карлово 3 944 3 825 224 463.8 58.7 119 

Лъки 336 325 8 191.6 25.2 11 

„Марица” 3 000 2 883 193 142.4 67.0 117 

Пловдив 278 257 12 090.6 47.0 21 

Първомай 3 515 3 344 232 280.0 69.5 171 
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Раковски 2 208 2 137 206 036.4 96.4 71 

„Родопи” 3 789 3 720 117 312.1 31.5 69 

Садово 1 977 1 950 113 907.3 58.4 27 

Съединение 1 510 1 495 208 812.2 139.7 15 

Хисаря 1 656 1 611 138 526.8 86.0 45 

Кричим 277 246 2 971.2 12.1 31 

Перущица 587 583 5 318.9 9.1 4 

Стамболийски 952 880 8 808.1 10.0 72 

Куклен 623 599 8 621.2 14.4 24 

Сопот 312 265 12 641.9 47.7 47 

Общо за областта 30 445 29 380 2 001 837.5 68.5 1065 

Общо за страната 370 222 357 074 36 169 647.3 101.29 13 148 
 

Източник: Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. област Пловдив, МЗХ 

 

Разпределение на ИЗП в област Пловдив 

 

 На територията на областта действат 29 380 земеделски стопанства, които 

ползват 2 011 837,5 дка използвана земеделска площ. Броят на стопаните, които са 

физически лица, е 28 806 и те обработват 45,1% от общата ИЗП, като средната ИЗП на 

стопанство е 31,5 дка. Търговските дружества са 324 и ползват 28,1% от общата ИЗП. 

При тях средната ИЗП на стопанство е значително по-висока – 1 745,1 дка. 

Земеделските кооперации в областта са 71 броя и ползват 17,5% от ИЗП, като най-

много са в общините Асеновград, Първомай и „Марица”. Средната ИЗП в тези 

структури е 4 973,9 дка. 8,7% от ИЗП се стопанисва от еднолични търговци, които са 

159. Средната ИЗП при тях е 1 095,7 дка. Останалите 0,6% от ИЗП се обработват от 

граждански сдружения и други структури (манастири, училища, институти и др.). 

 

Фиг. 28 Разпределение на ИЗП според юридическия статут на стопанствата в 

област Пловдив, в  % 
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Източник: Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. област Пловдив, МЗХ 

 

Основни данни за растениевъдството. 

 

 Зърнените и техническите култури заемат 66,7% от ИЗП на областта, а 

постоянно затревените площи – 10,7%. 66% от площите със зърнено-житни култури са 

заети с пшеница, 9% с ечемик, 8% с царевица за зърно и 8% с ориз. Ориз се отглежда на 

79 667 дка от 72 стопанства в общините „Марица”, Съединение, Раковски и Калояново. 

От техническите култури най-голям дял се пада на слънчогледа – 66%, следван от 

рапицата с 18%, 1019 стопанства отглеждат маслодайна роза на 15 067 дка. 

Стопанствата, които са специализирани в отглеждането на зеленчуци са 8991 и 

площите им със зеленчуци са 55 294 дка (2,7% от ИЗП). 

 Трайните насаждения заемат 7% от ИЗП в областта. От овощните насаждения 

най-разпространени са сливите с 28%, череши и вишни – 25% и ябълки – 22%. Лозя се 

отглеждат в 7289 стопанства, като винените са на площ от 64 537 дка, а десертните на 

8680 дка. 

 

Фиг. 29 Разпределение на ИЗП в област Пловдив по основни групи култури, в % 



61 

 

 

 
  Източник: Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. област Пловдив, МЗХ 

 

 

Животновъдство 

 

Отглеждани животни на територията на област Пловдив. 

  

 20% от земеделските стопанства в областта отглеждат говеда, 11% овце, 23% 

свине и 41% птици. Козите, зайците и пчелните семейства се отглеждат основно в 

стопанствата на физически лица, а също така и 93% от овцете. 75% от говедата, 

биволите и свинете се отглеждат в стопанствата на физически лица, докато 2/3 от 

общия брой птици се отглеждат в стопанства на юридически лица. 

 

Табл. 23 Разпределение на говедата, овцете, козите, свинете и пчелните семейства в 

област Пловдив 

Видове животни Брой животни Брой стопанства Среден брой 

животни 

Говеда 61 416 6 232 9.9 

Биволи 1 035 102 10.1 

Кози 19 503 4 726 4.1 

Овце 91 721 3 350 27.4 

Свине 19 647 6 966 2.8 

Птици 975 472 12 404 78.6 

Зайци 16 546 1 393 11.9 

Пчелни семейства 20 822 987 21.1 
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Източник: Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. област Пловдив, МЗХ 

 

Работна сила 

  

 През 2010 г. в Пловдивска област селското стопанство е източник на доходи на 

65 835 души (без сезонните работници), като обемът на вложения от тях труд е равен на 

34 102 годишни работни единици (ГРЕ). Най-често в стопанствата работи стопанинът 

със своето семейство. От 60 856 (92,4%) души семейна работна ръка, работещи в 

стопанствата на областта, 49% са стопаните, 32% са съпруг/а на стопанина и 19% други 

членове на семейството.  

 Лицата, които влагат труд в земеделието, без да са членове на семейството на 

стопанина на стопанството, в което работят, и наетите работници в стопанствата на 

юридическите лица са 4 979, което представлява 7,6% от влагащите труд в земеделието. 

За отглеждането на земеделски култури и животни в селското стопанство се наемат 

сезонни работници, които са отработили 819 760 човекодни, което е 3 533 ГРЕ. За 

голяма част от работещите в стопанствата на физически лица това е допълнителна 

заетост, осигуряваща допълнителен доход 36% от всички работници. 42% от 

работещите в селското стопанство са пенсионери. 4 456 безработни осигуряват 

препитанието си като работят в селското стопанство. 

 

Фиг.30 Брой на лицата, заети в земеделието в зависимост от пола и възрастовата 

група, 2010 г. 

 
 Източник: Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. област Пловдив, МЗХ 
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Горско стопанство 

 

Горските територии (ГТ) на територията на Регионална дирекция по горите 

(РДГ) Пловдив са 187 884 ха. Площите, които по смисъла на чл. 2 от Закона за горите 

(ЗГ) са гори, но се намират в земеделски територии, са 7 274 ха. Общата площ на 

горските територии, обект на горско стопанство, са 195 158 ха. 

Управлението и стопанисването на държавните горски територии се извършва от 

осем териториални поделения на Южно централно държавно предприятие – Смолян, в 

това число шест държавни горски стопанства и две държавни ловни стопанства, както 

следва: 

 ТП ДГС „Асеновград“ 

 ТП ДГС „Карлово“ 

 ТП ДГС „Клисура“ 

 ТП ДГС „Пловдив“ 

 ТП ДГС „Първомай“ 

 ТП ДГС „Хисаря“ 

 ТП ДЛС „Тракия“ 

 ТП ДЛС „Кормисош“ 

Контролът върху стопанисването и управлението на всички горски територии в 

областта се извършва от Регионална дирекция по горите – Пловдив. 

Държавните горски територии в областта възлизат на 154 579 ха, с общ запас от 

дървесина 24 000 195 куб. м стояща маса с клони и средно годишно ползване 316 286 

куб. м стояща дървесина. 

 Общинските горски територии в областта възлизат на 11 848 ха, като 

възстановяването на собствеността е процес, който продължава вследствие на заведени 

съдебни дела от общините и държавата. Общият запас от дървесина е 1 387 654 куб. м 

стояща маса с клони и средно годишно ползване 10 524 куб. м стояща дървесина. 

 Горските територии на физически лица в областта възлиза на 14 939 ха с общ 

запас 2 485 818 куб. м стояща маса с клони и ориентировъчно средногодишно ползване 

30 000 куб. м стояща дървесина.  

 Горските територии на юридически лица в областта възлизат на 5 925 ха с общ 

запас 1 469 969 куб. м стояща маса с клони и средногодишно ползване 18 065 куб. м. 

стояща дървесина.  



64 

 

 Горските територии на религиозни организации в областта възлизат на 593 ха с 

общ запас 79 932 куб. м стояща маса с клони и средногодишно ползване 450 куб. м 

стояща дървесина. 

Общият запас на горите в област Пловдив, независимо от вида собственост, 

обект на горско стопанство, възлиза на 30 449 985 куб. м при среден годишен прираст 

от 603 000 куб. м стояща маса. Предвиденото средногодишно ползване от всички 

видове собственост е в рамките на 376 260 куб. м или 62,4% от годишния прираст и 

1,24% от общия запас. Предвидените за извеждане възобновителни сечи са насочени 

към осигуряване на естественото възобновяване на горите с цел създаване на устойчиви 

дендроценози. 

Разпределението на горските територии в зависимост от формата на 

собственост, както и някои средни показатели, са дадени в таблицата по-долу: 

Табл. 24 Разпределение на горските територии 

 
Вид 

собственост 

Площ, 

ха 

% Запас, 

м3 

Запас на 

хектар 

м3/ха 

Пред-

видено 

ползване 

ср.годишно, 

м3 

Ср. год. 

прираст, 

м3 

% на 

ползване 

от 

Ср.год. 

прираст 

% на 

ползване 

от запаса 

стояща маса с клони 

ДГТ 154 579 79,21 
24 000 

195 155,26 316 268 465 930 67,88 1,32 

Гори в 

Зем.територии 7 274 3,73 1 026 417 141,11 953 31 600 3,02 0,09 

ОГТ 11 848 6,07 1 387 654 117,12 10 524 30 040 35,03 0,76 

ГТ Физ.лица 14 939 7,65 2 485 818 166,40 30 000 50 320 59,62 1,21 

ГТ Юр.лица 5 925 3,04 1 469 969 248,10 18 065 23 500 76,87 1,23 

ГТ религ. 593 0,30 79 932 134,79 450 1 610 27,95 0,56 

ОБЩО 195 158 100,00 
30 449 

985 156,03 376 260 603 000 62,40 1,24 

 Източник: РДГ - Пловдив 

На територията на Регионална дирекция по горите – Пловдив са възстановени 

гори на 12 общини в районите на всички териториални поделения на Южно централно 

държавно предприятие – Смолян в област Пловдив. Разпределението на общинските 

горски територии по териториални поделения е неравномерно, като в ТП ДГС 

„Клисура“ и ТП ДГС „Първомай“ то е символично под 1%, докато в ТП ДГС „Хисаря“ 

достига до 18%. 

 

Табл. 25 Разпределение по дървесни видове, обекти на стопанисване, относителен дял 

Дървесен Вид Относителен дял, % 

БУК 19,83 
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ДЪБ (летен , зимен, благун и др) 
34,67 

ТОПОЛА 
0,83 

АКАЦИЯ 
2,59 

ЦЕР 
1,02 

Други широколистни видове (бряст, ясен, елша, габър, 

и др.) 
12,96 

ИГЛОЛИСТНИ (бял бор, черен бор, смърч, ела, бяла 

мура) 
28,10 

ОБЩО 
100 

Източник: РДГ - Пловдив 

Най-голяма площ от горските територии заемат издънковите насаждения за 

превръщане в семенни – 39,54%, следвани от иглолистните насаждения - 28,15%, 

широколистните високостъблени – 16,33% и нискостъблените – 15,98%. 

Горите в област Пловдив имат значителна роля за намаляване на парниковите 

газове в атмосферата, като поглъщат въглеродния двуокис, свързват въглерода в 

натрупаната биомаса и освобождават кислорода. Спрямо 2004 г. горските територии, 

обект на горско стопанство на територията на област Пловдив, са се увеличили с 1 839 

ха. 

 

ТУРИЗЪМ  

 

Развитието на сектор „Туризъм“ следва да се разглежда като елемент на 

интегрираното пространственото планиране и развитие на област Пловдив, а не като 

тясно секторно планиране. Туризмът се налага като просперираща икономическа 

дейност, която би могла да съдейства както за диверсификация на икономическите 

дейности и създаване на заетост, така и да мобилизира местни и чужди инвестиции и да 

допринесе за позитивния облик на областта. От критично значение за успешното 

развитие на туризма е състоянието на туристическата инфраструктура и средствата за 

настаняване.   

В oбласт Пловдив базата за туризъм и предлаганите услуги са концентрирани в и 

около населени места с курортно значение. През 2011 г. в област Пловдив е 

локализирана голяма част от средствата за подслон на ЮЦР – с относителен дял от 

30,6% (на второ място след област Смолян). 
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Фиг. 31 Средства за подслон, 2011 г. 

 

Източник: НСИ 

 

 

 

 

Фиг.32 Реализирани приходи от нощувки за 2011 г., в лв. 

 
  Източник: НСИ 

 

В областта от общо 243 средства за подслон, 150 са локализирани в община 

Пловдив, предимно в гр. Пловдив. Това се дължи на силно развития конгресен и бизнес 

туризъм. 

В oбласт Пловдив се реализират 44,4% от приходите от нощувки за 2011 г. в 

Южния централен район, включително и около 40% от приходите от нощувки на 

чужденци. Съпоставено с приходите от нощувки на страната за 2011 г., област Пловдив 

е реализирала 3,8%. 

 

Фиг. 33 Приходи от нощувки 
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 Източник: НСИ 

Табл. 26 Реализирани нощувки 

Статистически 

райони и 

общини 

Средств

а за 

подслон 

Легла Легла 

деноно

щия 

Брой 

стаи 

Реализирани 

нощувки 

Пренощували 

лица 

Приходи от нощувки – 

лв. 

общо В т.ч. от 

чужденци 

общо В т.ч. 

от 

чужден

ци 

общо В т.ч. от 

чужденци 

България 

3 776 

283 

251 

58 

855 

218 

126 

017 
18 855 

331 

12 461 

275 

5 045 

332 

2 422 

524 

733 

053 

423 

521 526 

830 
ЮЦР 

795 

29 

785 

9 576 

054 

14 

050 

1 637 

388 

348 

968 

716 

523 

126 

651 

63 533 

282 

18 933 

294 
област Пловдив 

243 9 546 

3 300 

357 4 669 

669 

593 

183 

376 

307 

394 

75 

185 

28 211 

423 

10 741 

484 
Асеновград 

21 1 046 

363 

105 487 39 665 374 9 430 202 

839 

049 13 902 
Калояново 

2 86 

31 

390 35 2 155 136 1 042 134 64 311 4 490 
Карлово 

24 964 

343 

050 342 50 853 1 076 

15 

581 456 

1 027 

997 70 160 
Куклен 

10 689 

188 

141 228 12 457 - 7 736 - 

156 

927 - 
Лъки 

1 36 

13 

140 16 1 017 20 397 9 15 255 255 
Перущица 

4 182 

65 

494 78 1 196 - 830 - 12 169 - 
Пловдив 

150 4 280 

1 485 

419 2 397 

327 

270 

134 

864 

186 

262 

67 

998 

16 147 

837 

8 278 

753 
Първомай 2 115 41 44 1 616 - 1 340 - 24 782 - 
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975 
„Родопи” 

7 76 

27 

676 38 3 565 156 2 497 86 

118 

324 9 347 
Сопот 

3 113 

41 

245 35 931 - 453 - 21 620 - 

Стамболийски 
 

1 16 5 840 12 316 16 80 3 18 276 775 
Хисаря 

18 1 943 

693 

882 957 

228 

552 46 734 

81 

746 6 297 

9 764 

876 

2 363 

802 
Източник: НСИ 

 

Предпоставки за развитието на туризма 

 

Стратегическото географско разположение на област Пловдив, добре 

изградената транспортна инфраструктура – пътна, жп, летище в Пловдив, са 

предпоставка за привличане на български и чуждестранни туристи, разполагане на 

бизнес, изграждане на туристическа инфраструктура и съответно допринасят за 

развитието на сектор „Туризъм“.  

Богатите природни и антропогенни рекреационно-туристически ресурси на 

област Пловдив не са валоризирани в достатъчна степен. Те са потенциал за бъдещо 

туристическо развитие, който следва да се оползотвори ефективно. Ориентацията 

следва да е към специфични, но и нетрадиционни за областта форми на туризъм, 

базирани на местните ценности – природни ресурси и забележителности, климатични 

условия, културно-историческо наследство. Вниманието трябва да бъде насочено към 

предотвратяване на рисковете от деградация на ресурсите и загубване на 

идентичността. 

Богатото културно-историческо наследство (концентрация на множество 

единични и групови недвижими културни ценности), наличието на благоприятни 

природни ресурси, традициите и опитът на местното население в предлагането на 

туристически услуги дават възможност за практикуване на различни видове туризъм на 

територията на област Пловдив, като културно-познавателен, религиозен, конгресен, 

балнеоложки, екологичен, аграрен, приключенски (спортен, винен) и др.  

 Културно-познавателен и религиозен туризъм 

Културно-познавателен и религиозен туризъм се развиват на основата на 

уникалното културно-историческо наследство на област Пловдив. В областта има 133 

обекта, включени в списъка с паметниците на културата от национално значение  

(http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=244&sp=246&t=0&z=0), които се намират в 

следните населени места:  

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=244&sp=246&t=0&z=0
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 Град Асеновград – Асенова крепост и църквата при Станимака, редица 

други църкви и крепости; 

 Село Бачково – Бачковски манастир, голямата църква, църква „Св. 

Никола“, Костницата и Трапезарията с цялата им стенопис и манастирски 

сгради, музей и библиотека; 

 Село Златовръх – Араповски манастир „Св. Неделя“; 

 Град Калофер – Мемориален комплекс „Христо Ботев“ – историческо 

място; 

 Град Карлово – паметник на Васил Левски (архитектурно-строителен), 

редица старинни къщи;  

 Град Пловдив – Античен стадион, Античен театър, Форумен комплекс, 

Кулата с часовника на Сахат тепе, редица къщи, гимназии, лобни места, 

училища, църкви, джамии, археологически комплекси, римски терми, 

крепостни стени; 

 Град Сопот – къща-музей „Иван Вазов“; 

 Град Хисаря – крепости и базилики. 

Паметници на културата има също и в с. Анево, с. Горни Воден, гр. Клисура, кв. 

Коматево, гр. Кричим, гр. Куклен, с. Марково, с. Милково, с. Мулдава, гр. Перущица, с. 

Свежен, с. Ситово, с. Старо Железаре, с. Старосел. 

Освен тях с национално значение са Старинната част на град Пловдив, 

обявена за архитектурно-исторически резерват, Античният град в курорта 

Хисаря, обявен за археологически резерват, Старинната част на село Свежен 

(община Брезово), обявена за архитектурно-исторически резерват, селищни и 

надгробни могили. 

Немалка част от недвижимото културно наследство в областта е в 

незадоволително общо физическо състояние, а туристическата инфраструктура е 

недостъпна или амортизирана, което е пречка за интензивното развитие на културно-

познавателния туризъм.  

За да се повиши общият ефект от културно-историческото наследство за 

икономиката на област Пловдив, е необходимо на първо място да се стартира 

интегрирано предлагане на ресурсите в адекватни туристически пакети, максимално 

обхващащи пространствените съчетания на туристическите ресурси в областта. 
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Важна роля в това отношение могат да изиграят туристическите информационни 

центрове (ТИЦ) на територията на област Пловдив: 

 Общински туристически информационен център, гр. Асеновград –  

http://tic.assenovgrad.com/ ; 

 Общински туристически информационен център, гр. Пловдив –  

http://www.plovdiv-tour.info/bg/ ; 

 Общински туристически информационен център 2, гр. Пловдив – 

http://www.plovdiv-tour.info/bg/ ; 

 Туристически информационен център, гр. Хисаря –  

http://www.hisarbg.com/tourcent.aspx . 

Развитието на културно-историческия и религиозен туризъм е свързано с 

наличието на три компактно формирани зони в рамките на област Пловдив: 

 Северна зона, която обхваща общините Карлово, Сопот и Хисаря. Основни 

дестинации са градовете Карлово, Сопот, Клисура, Калофер и Хисаря и части от 

Национален парк „Централен Балкан“. 

 Централна зона, която е формирана около гр. Пловдив. Град Пловдив е 

културната столица на България със своята уникална програма от фестивали, 

конкурси, пленери, изложби и др. прояви, които стоят в основата на културния 

туризъм. 

Туристически обекти (културни, религиозни, исторически и др.): 

 Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“; 

 Музеи: Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, 

Регионален исторически музей, Експозиция „Българско Възраждане“, 

Експозиция „Съединение на България 1885“, Експозиция „Българско 

книгопечатане“, Музеен център за съвременна история, Регионален 

природонаучен музей и др.; 

 Галерии: Градска художествена галерия – Пловдив, Иконна галерия, Постоянни 

експозиции „Цанко Лавренов“ и „Мексиканско изкуство“, Постоянна 

експозиция живопис „Енчо Пиронков“; 

 Религиозни храмове;  

 Археологически забележителности: Археологически комплекс на Небет тепе, 

Античен театър, Античен форум с Одеон, Античен стадион, Късноантична 

http://tic.assenovgrad.com/
http://www.plovdiv-tour.info/bg/
http://www.plovdiv-tour.info/bg/
http://www.hisarbg.com/tourcent.aspx
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сграда „Ейрене“, Хисар капия, Часовникова кула на Сахаттепе, Балабанова 

къща, възрожденски къщи, галерии, експозиции и др.; 

 Отдих и култура: Цар Симеоновата градина, Гребен канал, спортни и 

развлекателни центрове, Дом на науката и техниката.  

Град Пловдив е туристическа дестинация сам по себе си поради концентрацията на 

историческо наследство от различни епохи, религии и култури. От друга страна, 

Пловдив е своеобразен разпределителен център към туристически обекти, намиращи се 

в съседни области и общини, основно в Южен централен район за планиране. 

Възможностите за комбиниране на културен с балнеоложки, спа, селски и спортен 

туризъм в региона са много разнообразни.  

Община Пловдив изпъква с малко на брой природни обекти с потенциал на 

валоризация: една от най-големите български реки – Марица и шестте скални хълмове 

(тепетата). Понастоящем те са все още недостатъчно оползотворени. Река Марица е 

непривлекателна с ниското си водно равнище, големите оголени откъм води зони, 

обрасналостта на коритото. Тепетата в туристически смисъл се оползотворяват за 

придобиване на обща представа за града и имат значение основно за жителите на 

Пловдив като подходящи места за разходка и почивка. 

 Южна зона, формирана около община Асеновград на базата на богато 

културно-историческо наследство и значителен природен рекреационен 

потенциал на Родопите. 

Туристически обекти: 

 Културно-историческо наследство: над 115 културни обекта, сред които 

Асенова крепост, Бачковски манастир „Успение Богородично“, Араповски 

манастир „Света Неделя“; 

 Природни обекти: скално светилище „Белинташ“, скален феномен „Караджов 

камък“, скален феномен „Момин камък“, скален феномен „Бабата“, връх 

Червената скала, биосферен резерват „Червената стена“, водопад, пещери; 

 Кръстова гора 

На базата на съществуващите манастири в северната (Карловското поле) и в 

южната част (Родопите) на област Пловдив се развива един специфичен вид туризъм –  

поклонническият.  
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 Конгресен и бизнес туризъм 

Територията на област Пловдив и най-вече нейният административен център се 

отличава със значителен потенциал за развитието на конгресен и бизнес туризъм. За 

това допринасят: наличието на уникално за страната изложение като Пловдивския 

панаир, добрата транспортно-комуникационна инфраструктурна осигуреност, 

наличието на летище с перспектива за развитие като логистична зона и важен входно-

изходен пункт както за карго товари, така и за обслужване на туристически пътувания. 

Международният панаир Пловдив е модерен изложбен комплекс, който 

разполага със  17 многофункционални експозиционни палати. Комплексът е лидер в 

панаирната индустрия в България и региона. Чрез него българските предприемачи 

излизат на международния пазар, а дейността му е индикатор за икономиката на 

страната и интереса на чуждестранния бизнес. Целогодишно в панаирното градче се 

организират и провеждат 40 изложбени прояви, в които участват повече от 8000 

изложители от над 60 страни.   

 Балнеоложки туризъм 

Балнеоложкият туризъм е традиционен за област Пловдив, като основните 

центрове са гр. Хисаря, Нареченски бани и гр. Баня. 

Хисаря е известен от древността със своите минерални извори, чието голямо 

изобилие (16 естествени и 6 дълбоко сондирани) го превръщат в курорт с национално 

значение. Минералната вода се използва за питейно лечение и различни лечебни и спа 

процедури. Градът разполага с модерна материална база за лечение на стомашно-

чревни заболявания, бъбречни заболявания и болести на опорно-двигателния апарат. 

Температурата на водата е 24-49°С. 

Балнеоложки курорт с национално значение е и Нареченски бани. Минералната 

вода е с температура 21-30°С и се използва за лечение на заболявания на обмяната на 

веществата, функционални заболявания на нервната система и др. 

Балнеоложки курорти с локално значение са гр. Баня, с. Песнопой, с. Красново, 

с. Бяла черква, с. Дедово, местностите „Бяла Черква“, „Хайдушки поляни“ (Имарет 

дере). 

Наличието на водни площи (язовири и реки) в област Пловдив е стимул за 

развитието на спортния и риболовния туризъм. В община Лъки са налице възможности 

за развитие на еко- и ловен туризъм благодарение на съхранената природа и наличието 

на ловното стопанство „Кормисош“. Рекреационният туристически продукт е 
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характерен за планинските части на Пловдивска област – южните склонове на Стара 

планина и Средна гора и северните склонове на Родопите.  

На територията на областта съществуват и много други природни и 

антропогенни зони и фактори: пещери, природни местности, недвижими културни 

ценности и обекти с археологическа стойност, които биха могли да се използват по-

пълноценно за разнообразяване на туристическия продукт и за увеличаване на 

приходите и целогодишната заетост в повече части от територията на областта. 

Аграрният потенциал на района е също така решаващ фактор за развитие и 

диверсификация на туризма.  

 

СОЦИАЛНА СФЕРА 

 

Пазар на труда 

 

През 2011 г. икономически активните лица в област Пловдив наброяват 306,8 

хил., или 65,9% от населението във възрастовата група 15-64 години. По този показател 

тя се нарежда на първо място в Южен централен район и на второ място в страната. 

През същата година коефициентът на икономическа активност в областта е 50,6% (за 

страната той е 51,3%), като коефициентът е по-висок при мъжете – 55,8 %, в сравнение 

с жените – 45,9 %.  

Работната сила в областта за 2011 г. наброява 304,6 хил., от които заети са 277,7 

хил. души (91,1%), а безработни – 26,9 хил. души (8,83%). 

 

Табл. 27 Работна сила, коефициенти на икономическа активност, заетост и 

безработица на населението на 15 и повече навършени години 

Статистически 

райони и 

области 

Работна сила - хиляди Лица 

извън 

работната 

сила – 

хиляди 

Коефициент 

на 

икономическа 

активност % 

Коефициент 

на заетост 

% 

Коефициент 

на 

безработица 

% 

 

всичко заети безработ

ни 

България 
3 321,9 2 949,6 372,3 3 150,5 51,3 45,6 11,2 

ЮЦР 
652,5 569,7 82,8 652,8 50,0 43,6 12,7 

област Пловдив 
304,6 277,7 26,9 297,1 50,6 46,2 8,8 

 Източник: НСИ 

В структурно отношение преобладава заетостта на населението в 

преработващата промишленост с 32,6%, следвана от заетостта в търговията – 17,8% и 
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образованието 7,4%. Структурата на заетостта в областта отговаря на тази за Южен 

централен район от ниво 2 и за страната, но с по-висок относителен дял поради 

специализацията на областта в преработващата промишленост.  

 

Табл. 28 Наети лица по трудово или служебно отношение през 2011 г. по 

икономически дейности 

Икономически дейности България ЮЦР област 

Пловдив 

ОБЩО 
2 242 488 384 634 207 599 

Селско, горско и рибно стопанство 
68 318 12 972 5 202 

Добивна промишленост 
24 743 4 067 692 

Преработваща промишленост 
501 570 123 822 67 653 

Производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и на газообразни горива 
31 178 4 180 2 870 

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
35 559 5 720 2 188 

Строителство 
141 650 21 702 12 194 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
386 893 62 599 36 889 

Транспорт, складиране и пощи 
137 168 21 646 12 748 

Хотелиерство и ресторантьорство 
114 856 17 792 9 846 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 
65 072 3 164 2 065 

Финансови и застрахователни дейности 
57 130 4 210 2 469 

Операции с недвижими имоти 
24 680 3 006 1 948 

Професионални дейности и научни изследвания 
69 833 5 978 4 150 

Административни и спомагателни дейности 
106 509 11 622 5 969 

Държавно управление 
114 077 18 267 8 030 

Образование 
163 882 31 492 15 278 

Хуманно здравеопазване и социална работа 
132 838 23 688 12 392 

Култура, спорт и развлечения 
31 000 4 036 2 266 

Други дейности 
35 532 4 671 2 750 

Източник: НСИ 

В образователната структура на заетите лица в област Пловдив за 2011 г. около 

27,4% са в висше образование. Заетите лица със средно образование през същата 

година са 170 хил. души или 61,2%, което е близко до стойността за страната (60,9%) и 

за ЮЦР (също 60,9%). През последните години тенденцията е към повишаване на 
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заетите лица с висше образование и ако през 2008 г. те са били 62,9 хил. души (20,3%), 

то през 2011 г. те са 76 хил. души (27,4%). Стойността в областта е близка до тази за 

страната – 27,7% заети висшисти от общия процент заети, което бележи напредък за 

областта и повишава адаптивността на икономиката в условията на криза и 

възможностите за специализация във високотехнологични производства.  

 

Табл. 29 Заети лица по образование през 2011 г. в хиляди 

Статистически 

райони и области 

общо Степени на образование 

висше средно Основно и по-

ниско общо В т.ч. с 

придобита 

професионална 

квалификация 

България 
2 949,6 816,2 1 795,2 1 188,8 338,2 

ЮЦР 
569,7 132,8 347,3 234,9 89,6 

област 

Пловдив 
277,7 76,0 170,0 118,1 31,6 

Източник: НСИ 

За последната 2012 г. най-ниски нива на безработица се наблюдават в общините 

Лъки (6,5%), Сопот (6,6%), Пловдив (6,6%), „Родопи“ (7,0%).  

За област Пловдив равнището на безработица общо възлиза на 9,6% и спрямо 

предходните три години бележи нарастване със съответно 1,3 пункта (спрямо 2010 г. и 

2011 г.) и  2,9 пункта (спрямо 2009 г.). 

 

Фиг. 34 Динамика на равнището на безработица по общини 
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Източник: Бюро по труда-Пловдив 

Средномесечният брой на регистрираните безработни през 2012 г. за областта е 

29 189 души (4,3% от населението на областта и около 9,5% от икономически 

активните лица), което показва продължаващата тенденция към увеличаване на броя на 

регистрираните безработни в бюрата по труда през годините. Увеличението на 

безработните спрямо 2011 г. е с 2870 души, 2010 г. – с 1956 души и 2009 г. – 7016 души. 

 

Фиг.35 Средномесечен брой на безработните лица за периода 2009-2012 г. 

 

Източник: Бюро по труда-Пловдив 
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Фиг.36 Динамика на средната годишна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение по общини в 

лева  

 

Източник: НСИ 

Средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в област Пловдив по последни налични данни на НСИ за 2010 г. 

възлиза на 6462 лв., стойност значително по-ниска от средната за страната (7777 лв.), 

но по-висока, сравнена със средната работна заплата за ЮЦР (6197 лв.). Разгледан по 

общини, този показател нарежда на първо място община „Марица” (7834 лв.), следвана 

от община Лъки (7613 лв.), община Пловдив (6733 лв.) и община Брезово (6588 лв.). 

По отрасли за 2010 г. най-високи са заплатите в сферата на „Производството и 

разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (15 705 

лв./год.), „Финансови и застрахователни дейности“ (11 683 лв./год.) и „Добивна 

промишленост“ (10 071 лв./год.). Най-ниски са заплатите в секторите „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ (4093 лв.), „Административни и спомагателни дейности“ (4353 лв.) 

и „Търговия“ (4984 лв.). 

 

Табл. 30 Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение, 2010 г. 

Икономически дейности България ЮЦР област 

Пловдив 

ОБЩО 
7 777 6 197 6 462 

Селско, горско и рибно стопанство 
5 750 5 239 5 052 
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Добивна промишленост 
12 335 12 893 10 071 

Преработваща промишленост 
6 601 5 868 6 278 

Производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и на газообразни горива 
16 651 15 176 15 705 

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
7 654 6 506 6 331 

Строителство 
7 042 6 086 5 773 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
6 523 4 614 4 984 

Транспорт, складиране и пощи 
8 222 5 792 6 235 

Хотелиерство и ресторантьорство 
4 562 3 983 4 093 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 
16 729 8 198 9 257 

Финансови и застрахователни дейности 
16 206 10 938 11 683 

Операции с недвижими имоти 
7 875 5 725 5 988 

Професионални дейности и научни изследвания 
10 520 5 815 5 991 

Административни и спомагателни дейности 
5 080 4 094 4 353 

Държавно управление 
10 141 8 700 9 487 

Образование 
8 258 8 006 8 721 

Хуманно здравеопазване и социална работа 
7 961 8 030 8 848 

Култура, спорт и развлечения 
6 669 5 344 5 232 

Други дейности 
5 417 4 143 4 132 

Източник: НСИ 

 

Програми и мерки за заетост и обучение 

 

През 2011 г. в област Пловдив успешно се реализират програми за заетост и 

обучение, насочени основно към неравностойните групи на пазара на труда. 

Включването в програми и насърчителните мерки остава една от възможностите за 

безработните да се реализират на пазара на труда, а за работодателите това е 

допълнителен стимул да наемат на работа безработни лица. От друга страна, 

програмите и мерките за заетост и обучение са предпоставка за социална адаптация, 

придобиване на знания и умения по дадена професия и възстановяване на трудовите 

навици на най-уязвимите групи безработни. 

През 2011 г. броят на нововключените в насърчителните мерки по ЗНЗ и 

програми за заетост и обучение в Пловдивска област е 2 546 лица. 
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Насърчителни мерки 

 

През 2011 г. нововключените в насърчителните мерки безработни са 225. С най-

голям брой включени безработни от област Пловдив през 2011 г. са следните 

насърчителни мерки по ЗНЗ: 

 По чл. 36 от ЗНЗ за безработните младежи до 29-годишна възраст в мярката са 

включени 35 младежи. Преференцията е предпочитана от работодателите 

поради възможността да наемат на работа млади хора, които са амбицирани, 

адаптивни и с перспектива за развитие в условията на динамично променящ се 

пазар. 

 По чл. 51 от ЗНЗ за наемане на безработни на непълно работно време, 

работодателите са наели 16 безработни от областта на почасова заетост. 

 Броят на включените в мярката по чл. 55а от ЗНЗ за безработни жени над 50-

годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст е 30 лица. 

 По чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ за лица с трайни уреждания, включително 

военноинвалиди, в мярката са включени 22 лица, по чл. 52, ал. 2 за лица с 

трайни уреждания, наети на временнна, сезонна или почасова работа са 

включени 18 лица. 

 По чл. 51 за работа на непълно работно време са включени 16 лица. 

 По чл. 53 и 53а за самотни родители и майки осиновителки общо са включени 30 

лица. 

 

Програми за заетост и обучение 

 

През 2011 г. нововключените в програми за заетост и обучение в област Пловдив 

са 2321 безработни лица. 

Сред реализираните през 2011 г. на територията на Пловдивска област са: 

 Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ 

(ОСПОЗ) – броят на нововключените безработни за областта е 1034 лица. 

 Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ – включени са 434 

безработни от Пловдивска област.  

 Програма „Старт в кариерата“ – нововключени са 45 лица. 

 Проект „Нова заетост – ключови умения за заетост“ – нововключените в проекта 

за професионално ориентиране и комплексно обучение са 123 лица. 
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 Национална програма „Нова възможност за заетост“ – нововключените в заетост 

лица са 360 лица. 

 Регионални и браншови програми за обучение и заетост – устроените на работни 

места, включително за стажуване, са 115 лица. 

 Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни 

уреждания – нововключените лица през 2011 г. са 88. 

 Проект „Реализация“ – 180 лица. 

 Програма „Красива България“ – 37 лица. 

 Национална програма „Мелпомена“ – 4 лица. 

 

Реализация на схеми по ОПРЧР през 2011 г., при които конкретен 

бенефициент е Главна дирекция „Услуги по заетостта“ в Агенцията по заетостта – 

София  

Табл. 31 Брой нововключени лица за област Пловдив за 2011 г. 

Схеми Брой лица 

I. Схема BG051РО001-1.2.01 – „Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност“ - Компонент 1. Проект 

„Подкрепа за предприемчивите българи“ - Компонент 1 

129 

II. Схема BG051PO001-2.1.12 „Адаптивност“ 11 

III. Схема BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа“. Проект „Детегледач – 

шанс за реализация с обучение към заетост“ 

89 

IV. Схема BG051PO001-1.1.03 - „Развитие“. Проект „Нов избор - развитие 

и реализация“ 

387 

V. Схема BG051PO001-2.1.11 – „Аз мога“. Проект „Обучение и кариерно 

развитие" 

0 

VI. Схема BG051PO001-2.1.13 – „Аз мога“. Проект „Обучение и кариерно 

развитие“ 

1901 

VII. Схема BG051PO001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез 

осигуряване на възможност за стаж“ 

82 

VIII. Схема BG051PO001-2.1.14 – „Аз мога повече“ 1248 

Всичко:  3847 

  

ОБРАЗОВАНИЕ
7
 

                                                 
7
 Източници на информация: НСИ, МОМН, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив (2011 – 2015); 
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Училищната мрежа на област Пловдив към 2012 г. е изградена от 204 училища, 

от които: 

- 36 държавни, от които 27 професионални, 5 специални, 1 Пловдивска 

духовна семинария и 3 към Министерството на културата; 

- 156 общински, от които 14 начални, 105 основни, 31 СОУ, 4 профилирани 

гимназии, 1 професионална гимназия, 1 спортно училище. 

- 12 частни, от които 4 професионални колежа, 2 професионални гимназии, 

3 профилирани гимназии, 2 ОУ и 1 СОУ. 

Към 01.12.2012 г. в училищата на област Пловдив се обучават 69 307 ученици, 

педагогическият персонал наброява7668 лица. 

През 2011 година в област Пловдив са закрити:  

- ОУ „Христо Смирненски“ – с. Конуш, община Асеновград; 

- ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Пловдив; 

- ПГ по ПСТТ – гр. Пловдив. 

 

През 2012 година в област Пловдив са закрити:  

- ОУ „Отец Паисий“ – с. Пъдарско, община Брезово; 

- ВГ „Христо Смирненски“ – гр. Пловдив. 

 

На територията на област Пловдив през 2012-2013 г. функционират 5 защитени 

училища; 45 средищни училища, от тях 3 със статут и на защитени; 5 специални, от 

които 2 помощни училища – в Асеновград и в Пловдив, 1 болнично училище в 

Пловдив; 1 оздравително училище в гр. Хисаря и държавното училище за деца с 

увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов“ в гр. Пловдив, което има регионално значение.  

Детските градини в област Пловдив са 182, от тях 131 целодневни детски 

градини, 47 обединени детски заведения, 2 към Министерството на отбраната, 1 

полудневна детска градина и 1 специална детска градина за деца с увреден слух. 

Образователната инфраструктура в областта е рехабилитирана частично. Отчита 

се, че в общините с административен център повече учебни сгради са санирани и 

поддържани в добро състояние за разлика от тези в по-малките населени места. 

ВУЗ са съсредоточени в областния град: Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, Аграрен университет, Университет по хранителни технологии, 

Медицински университет, Технически университет – София, филиал Пловдив, 

Европейски колеж по икономика и управление, Колеж по икономика и администрация, 
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Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Висше училище 

„Земеделски колеж“. Наетият персонал за научноизледователска и развойна дейност 

през 2011 г. е 1760, като бележи ръст спрямо 2008г. (1495 души). Разходите за НИРД 

нарастват от 13 717 хил. лв. към 2008 г. до 18 581 хил. лв. към 2011 г.  

 

Табл. 32 Население на 7 и повече години по общини, местоживеене и по образование 

към 01.02.2011 година 

Население на 7 и повече години по общини, местоживеене и по образование към 01.02.2011 година 

Общини Общо Висше 

образова

ние 

Средно 

образован

ие 

Основно 

образован

ие 

Начално  

образован

ие 

Незавърше

но начално 

Никога не 

посещава

ли 

училище 

Дете 

област 

Пловдив 

638369 123665 277959 144961 50131 31233 8969 1451 

Асеновград 60111 8244 26854 16140 4434 3139 1172 128 

Брезово 6908 489 2502 2517 883 405 103 9 

Калояново 11298 702 4322 4147 1350 585 166 26 

Карлово 48780 5669 21940 12688 4606 2715 1041 121 

Кричим 7764 625 2863 2170 1329 572 167 38 

Куклен 6020 591 2633 1838 556 278 106 18 

Лъки 2808 233 1227 837 254 109 145 3 

Марица 30069 2546 12047 9532 3353 1818 683 90 

Перущица 4670 430 1814 1393 555 351 120 7 

Пловдив 315292 89776 143493 47566 16690 13957 3148 662 

     Западен 34560 9725 17238 5186 1262 1039 52 58 

     Източен 47281 6962 14705 11458 7093 4534 2275 254 

    Северен 45982 12974 20637 7468 2432 1939 435 97 

     Тракия 49282 14247 25732 6026 1491 1619 111 56 

     

Централен 

68821 27101 29276 7448 2165 2573 146 112 

     Южен 69366 18767 35905 9980 2247 2253 129 85 

Първомай 24437 2513 8740 8339 3138 1164 495 48 

Раковски 24540 1515 9482 8310 3180 1373 604 76 

Родопи 30717 3965 13532 9338 2409 1222 204 47 

Садово 14482 992 5024 4929 2008 1090 381 58 

Сопот 9253 1361 5129 1836 516 356 40 15 

Стамболийск

и 

19263 1884 7861 5729 2281 1208 243 57 

Съединение 9898 732 3721 3443 1423 467 87 25 

Хисаря 12059 1398 4775 4209 1166 424 64 23 

Източник: НСИ – Преброяване 2011г. 

В сектор „Образование“ в област Пловдив изпъкват редица негативни 

тенденции, свързани с намаляване на броя на децата в училищна възраст, което от своя 

страна води до проблем с пълняемостта на паралелките в училищата по селата. 

Съществуването на маломерни паралелки не позволява провеждането на нормален 

учебен и възпитателен процес, не отговаря на интересите на децата и противоречи на 

основните приоритети за гарантиране на равен достъп до съизмеримо по качество 
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образование. Тревожна е тенденцията както за понижаване на качеството на 

образование, така и за увеличаване на броя на отпадналите от образованието деца и на 

повтарящите. Необходимо е да се осигури възможност децата да посещават училище 

със съвременна материално-техническа база и да се обучават в конкурентна среда, в т.ч. 

да се провежда интегрирано обучение на децата от различните етнически групи. 

Наложително е обхващането на всички деца в училище, в т.ч. и ромските, защото един 

от основните начини за постигане на интеграция на малцинствата в обществото е чрез 

получаването на по-висока степен на образование. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
8
 

 

Секторът здравеопазване в област Пловдив се характеризира с изключително  

неравномерното разпределение на болничните заведения на територията. В областния 

център са съсредоточени всички видове лечебни заведения, докато в общините 

Перущица, Брезово, Кричим, Родопи, Куклен, Калояново и Садово няма болнични 

заведения. Това води до понижаване на нивото на здравното обслужване и засилване на 

здравните проблеми на населението, а негативните демографски процеси поставят 

допълнителни изисквания пред структурата на здравните потребности. 

 

 Териториално разпределение на обектите на здравеопазването по общини: 

- Община Пловдив: Има всички видове лечебни заведения и 290 лекарски 

практики (МБАЛ, СБПФЗАЛ, Центъра за спешна медицинска помощ и др.); 

- Община Първомай: В град Първомай – многопрофилна болница, медицински 

център и стоматологична помощ, лекарски и стоматологични индивидуални 

практики. Девет селски здравни участъка обслужват селското население; 

- Община Брезово: няма здравни заведения, използват се здравните услуги в гр. 

Раковски и гр. Пловдив; 

- Община Перущица: Няма болнично заведение, функционират 5 

общопрактикуващи лекари, 5 стоматологични практики и 1 лаборатория за 

медицински изследвания в лечебно заведение за доболнична помощ; 

- Община Карлово: 31 индивидуални лекарски практики, 17 практики за 

специализирана медицинска помощ  и 36 стоматологични практики, 2 свободни 

                                                 
8
 Източник на информация: Анализ на ситуациата и оценка на потребносите от социални услуги в област 

Пловдив; 
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лекарски практики, 4 медико-диагностични лаборатории, 4 медицински центъра, 

филиал на Центъра за спешна медицинска помощ – Пловдив и Частна бърза 

помощ „Евромед“; 

- Община Кричим: Няма болница, има 1 лечебно заведение за доболнична помощ 

и 1 медико-диагностична лаборатория; 

- Община Стамболийски: „СБДПЛ – Стамболийски“ ЕООД (заведението 

разполага с 45 бр. легла и 11 лекари) и Медицински център и амбулатория за 

индивидуална практика за първична медицинска помощ; 

- Община „Родопи“: Няма болница, 26 общопрактикуващи лекари обслужват 

населението, концентрирани са основно в по-големите села; 

- Община Сопот: СБДПЛ „Д-р Ив. Раев“ – Сопот ЕООД, 4 лекари с индивидуални 

практики и 6 лекари в групова практика, 7 лекари – дентална медицина, няма 

Спешна медицинска помощ; 

- Община Куклен: Няма болница, функционира филиал на Центъра за спешна 

медицинска помощ – Пловдив, 6 лични лекари и 4  стоматологичните практики; 

- Община Калояново: Няма болница, има 9 индивидуални практики, както и 

център за спешна медицинска помощ, 8 индивидуални практики за първична 

стоматологична помощ; 

- Община Хисаря: Болница за рехабилитация – ВМА – София – Филиал Хисаря, 

МВР Болница – Филиал Хисаря, СБРНК – Филиал Хисаря, Медицински център, 

както и индивидуални практики за първична медицинска и стоматологична 

помощ; 

- Община Садово: Няма болница, както и спешен център и специализирани 

лекарски кабинети,функционират 9 лекарски и 11 стоматологични практики; 

- Община „Марица“: Здравните услуги са изпълнявани от „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Пловдив“ АД и 20 лични лекари;  

- Община Лъки: СБДПЛР – Лъки, 1 групова практика за първична извънболнична 

медицинска помощ, 2 стоматологични кабинета, Филиал за спешна медицинска 

помощ; 

- Община Асеновград: „Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград“ 

ЕООД, филиал на Центъра за спешна медицинска помощ“ – Пловдив, Болница 

за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, 2 медицински центъра, 

46 броя лекарски практики за първична медицинска помощ и 42 индивидуални 
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практики за специализирана медицинска помощ, 76 броя индивидуални и 3 

групови стоматологични практики, 7 броя медико-диагностични лаборатории. 

Затрудненото здравно обслужване в отдалечените населени места, 

недостатъчното уплътняване на практиките на семейните лекари, застаряването на 

населението, ниската здравна култура (особено на ромското население) и като цяло 

дефицитите в здравната система рефлектират върху рисковите групи от населението. 

Необходима е промяна в държавната политика за осигуряване на медико-социални 

грижи в общността, повишаване на здравната култура и най-вече повишаване на 

качеството и разпределението на здравните услуги за равен достъп. 

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
9
 

 

Съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

социалните услуги се предоставят в специализирани институции и в общността. 

Специализираните институции за предоставяне на социални услуги са домовете за 

деца: Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), Дом за деца с физически 

увреждания (ДДФУ) и Дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ), домовете за 

възрастни хора с увреждания: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, Дом за 

възрастни хора с психични разстройства, Дом за възрастни хора с физически 

увреждания, Дом за възрастни хора със сетивни нарушения, Дом за възрастни хора с 

деменция, и домовете за стари хора. Социалните услуги, които се предоставят в 

общността, са: Личен асистент, Социален асистент, Домашен помощник, Домашен 

социален патронаж, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция, 

социални услуги – резидентен тип (Център за настаняване от семеен тип, Център за 

временно настаняване, Кризисен център, Преходно жилище, Защитено жилище, 

Наблюдавано жилище, Приют), Социален учебно-професионален център, Звено „Майка 

и бебе“, Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, Приемна 

грижа, Обществени трапезарии. 

В област Пловдив има разкрити всички видове социални услуги, предвидени в 

чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Продължават 

обаче да съществуват регионални диспропорции в картата на наличните социални 

                                                 
9
 Източници на информация: Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в 

област Пловдив; Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив (2011 – 2015); 

Годишен мониторингов доклад за изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните 

услуги на територията на област Пловдив 2011 – 2015 г.“ през 2011 г., Правилник за прилагане на Закона 

за социално подпомагане. 
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услуги. 34 от всичките 67 услуги в област Пловдив са съсредоточени предимно в 

областния център. Ограничен е достъпът до предоставяните социални услуги на големи 

уязвими групи, особено от малките населени места и населените места в отдалечени 

райони. Равномерно разпределени на територията на областта са единствено 12-те 

Центъра за обществена подкрепа (ЦОП), които са добра възможност за реализиране на 

процеса по деинституционализация на услугите за деца. 

 

Социални услуги за деца в област Пловдив  

 

Специализирани институции за деца и младежи 

По отношение на осигуреността със специализирани институции за деца и 

младежи на територията на област Пловдив има 6 ДДЛРГ и 1 ДМСГД, а именно: 

• Дом за деца, лишени от родителска грижа „Гергана“, с. Нареченски бани, 

община Асеновград, с капацитет 30 души. Институцията е с ново модерно обзавеждане; 

• Дом за деца, лишени от родителска грижа „Таньо Войвода“, гр. 

Асеновград, с капацитет 40 деца към 31.12.2012 г.; 

• Дом за деца, лишени от родителска грижа „Роза“, с. Зелениково, с 

намален капацитет от 35 места през 2011 г. на 29 в края на 2012 г.; 

•  Дом за деца, лишени от родителска грижа „Мария Луиза“, гр. Пловдив, с 

намален капацитет от 110 на 90 места към 31.12.2012 г..; 

• Дом за деца, лишени от родителска грижа „Олга Скобелева“, гр. Пловдив, 

с намален капацитет от 90 през 2011 г. на 70  места към 31.12.2012 г.; 

• Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович“, гр. Пловдив, 

с намален капацитет от 60 през 2011 г. на 50 места към 31.12.2012 г.; 

• Дом за медико-социални грижи за деца – Пловдив, с капацитет 140 деца 

през 2010 г. Предприето е преструктуриране на дома от 0 до 3 години по ОП 

„Регионално развитие“. 

 

Табл.33 Социални услуги в общността за деца 

Вид социална услуга в общността, 

делегирана от държавата дейност към 

месец май 2010 г. 

Капацитет 

Заети 

 

общо мъже жени 

област Пловдив     2 171 1 891 933 958 
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Община Асеновград       

Дневен център за деца с увреждания 30 17 10 7 

Център за обществена подкрепа 80 77 45 32 

Община Кричим         

Център за обществена подкрепа 30 34 18 16 

Община Пловдив         

Дневен център за деца с увреждания 40 44 31 13 

Дневен център за деца и младежи с 

увреждания „Света Анна“ 

15 25 16 9 

Център за обществена подкрепа 112 109 59 50 

Център за временно настаняване 

„Младост“ 

20 17 13 4 

Център за настаняване от семеен тип 

„Детска къща“ 

15 15 2 13 

Център за работа с деца на улицата 15 23 20 3 

Социален учебно-професионален център 

„Свети Георги“ 

180 103 65 38 

Приют за безнадзорни деца „Майка 

Тереза“ 

20 16 13 3 

Център за социална рехабилитация и 

интеграция 

50 34 24 10 

Звено майка и бебе 9 2 0 2 

Община Раковски        

Център за обществена подкрепа 20 67 35 32 

Община Садово     

Център за обществена подкрепа 20 24 13 11 

Община Сопот     

Дневен център за деца с увреждания 20 20 9 11 

Център за обществена подкрепа 30 31 13 18 

Община Съединение     

Център за обществена подкрепа 20 20 13 7 

Община Хисаря     

Център за обществена подкрепа 40 40 26 14 

 

 

Социални услуги за възрастни в област Пловдив 

 

В област Пловдив социалните услуги за възрастни се предоставят в 

специализирани институции и в услуги за възрастни хора в общността. 

 

Специализирани институции за възрастни: 

 Дом за възрастни хора с физически увреждания – гр. Асеновград. Капацитетът 

на дома е 40 места, като местата са заети само от мъже поради трудност да се 

обособи отделен сектор и за жени; 



88 

 

 Дом за възрастни с деменция „Св. св. Козма и Дамян“ – с. Горна Махала, 

община Калояново. Капацитетът му е 60 места, като настанените хора са от цяла 

България. В страната ни има само 13 домове за възрастни хора с деменция. В 

дома „Св. св. Козма и Дамян“ ежегодно се настаняват около 36 човека; 

 Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Джурково. Бившият Дом за 

деца с умствена изостаналост сега функционира като Дом за възрастни хора с 

капацитет от 40 човека. 

 

На територията на община Пловдив са локализирани следните домове: Дом за 

стари хора „Св. Василий Велики“, Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св. 

Врач“ и Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“. 

В с. Езерово функционира Дом за възрастни с физически увреждания, а в с. 

Старосел – Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ (с капацитет 26 души).  

 

Услуги за възрастни хора в общността:  

 

- 5 Дневни центъра за стари хора (с. Долна Махала – капацитет 20 лица, гр. 

Кричим – капацитет 35 лица, гр. Пловдив, с. Старосел – капацитет 40 лица) и 

гр. Хисаря – капацитет 30 лица); 

- 2 Защитени жилища (гр. Баня – капацитет за 6 ползватели и гр. Пловдив); 

- 2 Дневни центъра за възрастни с увреждания (гр. Пловдив и гр. Сопот); 

- 1 Център за временно настаняване (гр. Пловдив – „Младост“); 

- 1 – СУПЦ (гр. Пловдив – „Св. Георги“);  

- 1 Наблюдавано жилище (гр. Пловдив); 

- 1 Дневен център за деца и младежи ( гр. Пловдив – „Св. Анна“). 

Домашният социален патронаж функционира в почти всички общини на 

територия на областта. 

 

Табл.34 Национална програма „Асистенти за хора с увреждания“, дейност  „Личен 

асистент“ 

Община 

Брой лица, включени в дейност „Личен 

асистент“ от 01.01.2010 г. до края на 

отчетния месец (в т.ч. и по изключение) 

Общо 

ПЛОВДИВСКА обл. 419 

Асеновград 46 
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Брезово 7 

Калояново 20 

Карлово 43 

Кричим 4 

Куклен 4 

Лъки 1 

Марица 17 

Перущица 3 

Пловдив 149 

Първомай 20 

Раковски 20 

Родопи 11 

Садово 23 

Сопот 6 

Стамболийски 23 

Съединение 9 

Хисаря 13 

 

На територията на област Пловдив се предоставят и социални услуги по 

национални програми, проекти и от частни доставчици и НПО. 

Други функциониращи социални услуги на територията на областта: 

- Многофункционален социален център на БЧК – Пловдив; 

- Частни хосписи – „Възраждане“ и „Грижовност“, дом „Деспа“; 

- Частни агенции за обгрижване на болни и възрастни хора; 

- Регионален ресурсен център за социални услуги; 

- Клубове на пенсионера и др. 

 

Една от предпоставките за ефективност на социалните услуги е наличието на 

квалифициран и мотивиран персонал. Развитието и обучението на човешките ресурси в 

тази област е важна предпоставка за качествени услуги. Социалната сфера в 

общинските администрации се управлява от различен брой професионалисти в 

зависимост от броя на населението в общината и приоритетите в социалната сфера на 

местното самоуправление. Най-голяма численост на персонала има община Пловдив. 

 

Табл. 35 Персонал за управление на социалната сфера – общини и ДСП 

Община Брой 

специалист

и, заети със 

социалната 

сфера 

Териториална 

структура на 

АСП 

Брой 

персон

ал по 

щат 

Брой 

служи

тели 

ОЗД 

Население 

към 2009 

г. 

Брой лица 

от 

населениет

о на 

общината, 
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за които 

отговаря 1 

служител 

от Д „СП” 

Асеновград 1 ДСП 32 6 65 222 2144 

Брезово 0 Към ДСП -

Раковски 

  

7943 

1649 

Калояново 1 Към ДСП - 

Хисаря 

  

12 402 

 

Карлово 4 ДСП 32 8 54 459 2025 

Кричим 3    8590  

Куклен 3 Към ДСП -

Родопи 

  

6540 

1764 

Лъки 1 Към ДСП 

Асеновград 

 

  

3387 

2144 

„Марица” 1 ДСП 20 2 31 447 2132 

Перущица 0    5194 1238 

Пловдив 15 ДСП 131 18 348 465 2660 

Първомай 3 ДСП 26 4 27 813 1674 

Раковски 8 ДСП 21 3 26 683 1649 

„Родопи” 0 ДСП 22 4 32 286 1764 

Садово 0 Към ДСП -

Първомай 

  

15 714 

1674 

Сопот 1 Към ДСП - 

Карлово 

  

10 354 

2025 

Стамболий 

Ски 

1 ДСП 28 6 

20 879 

1238 

Съединение 3 Към ДСП - 

Марица 

  

11 193 

2132 

Хисаря 1 ДСП   13 113  

Общо за 

областта 

- - -  

701 684 

 

 

Териториалното разпределение на социалните услуги на територията на област 

Пловдив е сравнително неравномерно. По отношение на видовете услуги расте делът на 

социалните услуги, предоставяни в общността, и към момента броят им надвишава 

броя на специализираните институции. До голяма степен е равнопоставено и 

съотношението между услугите в семейна среда и резидентната грижа, тъй като в 

областта са разкрити центрове за обществена подкрепа, но са нeдостатъчни – особено  

услуги, подкрепящи семействата. Услугите за превенция на риска от социално 

изключване са с недостатъчен капацитет и не покриват всички рискове. Обхватът на 

услугите, предоставяни от външните доставчици, е все още малък. НПО предоставят 

услуги главно по проекти. 



91 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Транспортна мрежа 

 

Пътна инфраструктура 

 

Пътната инфраструктура в област Пловдив е формирана вследствие както на 

сравнителните предимства на географското положение на територията на областта, 

така и на вложените в нея инвестициите през годините. Най-важни за транспортното 

обслужване в областта са трите преминаващи трансевропейски транспортни коридора 

ІV, VІІІ и Х (които на територията на област Пловдив съвпадат като ареал) в 

направление запад-югоизток „София - Истанбул“, с посока – запад-изток „София - 

Бургас - Варна“. Транспортната мрежа на автомобилния транспорт е изградена 

предимно от пътища, включени в републиканската пътна мрежа, а 

вътрешнообщинската се обслужва от общинските пътища. Областта се обслужва от два 

пътя с международно значение: Е-80 по направление Пловдив - Свиленград и Е-871 по 

направление Карлово – Карнобат - Бургас/Варна, както и от АМ „Тракия“. Доброто 

ниво на транспортен достъп на областта допринася за развитието на областта като цяло.  

Значим инфраструктурен проект за област Пловдив представлява и 

изграждането на тунела Троян – Христо Даново, чрез който ще се осъществи директна 

връзка между регионите в Северна и Южна България. В проектната платформа за 

участъка се предлагат няколко възможности за изпълнение: автотранспортна или жп 

връзка, както и комбинация от двата типа. 

Общата дължина на Републиканската пътна мрежа (РПМ) в Пловдивска област е 

1021,6 км (5,3% от РПМ в страната), като много малка част от тях са без настилка. На 

територията на област Пловдив общинските пътища са с дължина 1098,450 км и са 

собственост на общините и като такива, не могат да бъдат продавани и отдавани под 

наем, освен на концесии. 

По отношение на структурата на пътната мрежа според настилката най-голям е 

делът на асфалтобетоновата – 973,1 км, а без настилка са 48,5 км. 

Табл. 36 Степен на изграденост на пътищата в област Пловдив 

Степен на 

изграденост 

Класове пътища Общо РПМ 

в км АМ“Тракия“ I клас II клас III клас Пътни 
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връзки 

Пътища с 

настилка  

49,9 128,7 234,7 531,0 28,8 973,1 

Пътища без 

настилка 

0 0 5,2 43,3 0 48,5 

Общо ОПУ 

км 

49,9 128,7 239,9 547,3 28,8 1021,6 

Източник: ОПУ-Пловдив 

 

Гъстотата на пътната мрежа на територията на областта е 0,172 км/км² при 

средна за страната 0,174 км/км². 

Дейността по текущ ремонт и поддържане на пътната мрежа в областта се 

осъществява от поддържащи фирми по сектори под контрола на Областно пътно 

управление – Пловдив и Агенция „Пътна инфраструктура“. В количествено отношение 

през 2011 г. основните изпълнени работи са следните: 

 За осигуряване на безопасно движение по републиканските пътища от първи, 

втори и част от трети клас са изпълнени 105 345 м² хоризонтална пътна 

маркировка; 

 Ремонт и преасфалтиране с плътен асфалтобетон на 18 км пътни настилки; 

 Изкърпване на 86 083 м² асфалтова настилка, като за това са вложени 6437 т 

асфалтова смес; 

 Попълнени и подравнени са 254 км банкети; 

 Почистени и оформени пътни отводнителни окопи – 11 км; 

 Почистени  са 1306 м³ срутища и свлачища;  

 Монтирани са 497 м  нови предпазни огради, а 3147 м са подменени с нови; 

 Вертикална сигнализация с пътни знаци – поставени са 85 бр. нови знаци и 139 

бр. са подменени с нови. 

По линия на ТРП са извършени ремонтни работи на Път ІІІ-861 „Югово – Лъки – 

Здравец“ от км 22+781 до км 28+535. Поради изключително лошото експлоатационно 

състояние на пътя в този участък и значителното му натоварване от тежките коли с 

руда, пътуващи от  рудниците „Джурково“ и „Дружба“ за флотационната фабрика в гр. 

Лъки, са налице значителни разрушения на настилката и частични разрушения по 

пътното тяло, което е довело до критично намаляване на габарита на пътя на места до 3 
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м. Това води до постоянна опасност за движещите се МПС и вероятност за изцяло  

прекъсване на пътя.  

С цел обезопасяване на най-опасните места в посочения участък АПИ осигури 

средства в размер на 667 339,12 лв., разходвани през 2011 г., за изготвяне на технически 

проект и извършване на строителство на 4 броя подпорни стени на път ІІІ-861 (ІІ-86)-

Югово-Лъки в участъка от км 22+781 до км 28+535. 

 

Завършени строителни обекти 

 Лот 9: Рехабилитация на път ІІІ-6061 п.к. с ІІІ-606 – с. Старосел – п.к. с път ІІІ-

642  от км 0+000 до км 21+582; 

  Лот 10: Рехабилитация на път ІІІ-565 п.к. с ІІ-56 – с. Шишманци от км 0+000 до 

км 17+000; 

 Път ІІ-56 „Пътен възел Скобелева майка - път ІІ-86“ (Югоизточен обход на гр. 

Пловдив ) от км 96+900 до км 104+033 – направление Пловдив - Хасково. 

Обекти в процес на строителство 

 Допълнително строителство на обект: Път ІІ-56 Пътен възел „Скобелева майка“ 

– Път ІІ-86 (Югоизточен обход на гр. Пловдив) от км 97+600 до км 97+95; 

 ЛОТ 14: Рехабилитация на Път II-86 „Асеновград - Смолян“ от км 27+700 до км 

76+306. 

Обекти в процес на проектиране 

 Път ІІІ-642  „Хисар – Калояново“ – Мост над р. Тикла при  км 26+048. 

Обекти в процес на възлагане на проектиране 

 Път  ІІІ-805 (Път І-8 „Пазарджик - Пловдив“) – ПВ Царацово - Съединение от км 

0+000 до км 4+120  и Път ІІ-86 „(Път І-8 „Пазарджик - Пловдив“) – Асеновград - 

Смолян“ от км 0+000 до км 14+750 (околовръстен път на гр. Пловдив). Пътища ІІІ-805 

(в посочения участък) и IІ-86 са важни пътни артерии за Пловдивска област и 

ситуационно формират околовръстния път на гр. Пловдив от запад и юг. Те провеждат 

транзитния поток МПС извън чертите на града. Чрез тях се осъществява транспортна 

връзка с АМ „Тракия“ и съответно на Софийска, Пазарджишка и Пловдивска области 

със Смолянска и Кърджалийска области.  

 

Обекти в процес на подготовка за проектиране 
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Тези проекти са приоритетни за областта и са залегнали в регионалния план за 

развитие на пътната инфраструктура за периода 2014-2020 г.   

 Път „ІІ-86 - Крумово - Летище Пловдив“ – реконструкция и обход на с. 

Крумово от км 0+000 до км 4+960 – двуфазно проектиране – идеен и технически 

проект; 

 Удвояване на път ІІ-64 „Карлово - Пловдив“ от км 35+900 до км 48+200- 

поради изключително интензивно движение на МПС; в разглеждания участък се 

намира летище Граф Игнатиево, което допълнително увеличава пътникопотока от 

летището в посока гр. Пловдив и Родопите; 

 Път ІІ-58 „Граница Кърджалийска област - Асеновград“ от км 25+047 до км 

60+196 – Пътната отсечка е важна връзка с Кърджалийска област и е с износена и 

разрушена на места пътна настилка, лошо отводняване, амортизирани пътни 

принадлежности; 

 Път ІІІ-8005 „Цалапица - Съединение“ от км 0+000 до км 12+147 – важна 

връзка на общините Стамболийски и Съединение и на път І-8 „Пазарджик - Пловдив“  с 

АМ „Тракия“, в лошо състояние и с изчерпана носимоспособност на настилката; 

 Път ІІ-64 „Карлово - Пловдив“ от км 0+000 до км 10+000  и от км 49+281 до км 

52+300 – двата участъка не са ремонтирани основно от построяването си и с тяхната 

рехабилитация ще се завърши цялостното обновяване на републикански път Карлово - 

Пловдив; 

 Път ІІ-35 „Троян - Кърнаре“ от км 103+055 до км 125+349 – пътят 

осъществява пряка връзка с Ловешка област и със Северна България през прохода 

Троян – Кърнаре; 

 Път ІІІ-5604 „Брезово - Стрелци - Долна махала“ от км 0+000 до км 26+606 – 

важна връзка на общините Брезово и Калояново с път ІІ-64 „Карлово - Пловдив“. Не е 

ремонтиран основно от построяването си; 

 Път ІІІ-667 „Плодовитово - Първомай - Асеновград“ от км 12+487 до км 

40+169 – важна връзка на общините Първомай и Асеновград и с път І-8 „София - 

Пловдив - Хасково“. 

Обекти в процес на възлагане на строителство 

 Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица -яз. Пясъчник - с. Любен - с. 

Неделево - с. Голям чардак от км 55+775 до км 73+529. 

Обекти в процес на подготовка за възлагане на строителство 
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 Пътна варианта и мост над р. Стряма на Път ІІ-56  „Брезово - Пловдив“ при км 

84+540. 

 Транзитни пътища V - Лот 15 Път II-86 „Пловдив - Асеновград“ от км 14+750 до 

км 25+150 и Път III-804 „Поповица - Асеновград“ от км 0+000 до км 20+442,71, 

представляващ рехабилитация на пътя с дължина 20,443 км 

 

Железопътна инфраструктура 

 

На територията на област Пловдив са разположени следните жп линии: 

 

 І
-ва 

жп линия София – Пловдив – Свиленград – турска (гръцка) граница – от 

жп км 135+000 в междугарието Огняново - Стамболийски (граница с област 

Пазарджик) до км 211+000 в междугарието Караджалово - Ябълково (граница с област 

Хасково). В тази част от жп линията са гарите: Стамболийски, Тодор Каблешков, 

Пловдив, Пловдив разпределителна, Крумово, Катуница, Поповица, Първомай и 

Караджалово и спирките: Кадиево, Прослав, ВР депо Пловдив, Ягодово, Садово, 

Чешнигирово и Виница. Жп линията е електрифицирана и удвоена в участъка км 

135+000 в междугарието Огняново - Стамболийски до км 163+746 в гара Крумово и от 

км 168+633 в гара Катуница до км 185+578 в гара Поповица.  

 След изпълнението на обект: „Реконструкция и електрификация на жп линията 

по коридори ІV и ІХ Пловдив - Свиленград, фаза І Крумово - Първомай и фаза ІІ 

Първомай - Димитровград“ железният път е за проектна скорост 160км/ч., безнаставов, 

с релси тип 60кг/м и еластично скрепление. Обновени са гарите Катуница, Поповица и 

Първомай; спирките Ягодово, Садово и Чешнигирово. Новопостроени са гара 

Караджалово, спирки Кочово и Виница. 

 Проектът „Модернизация на железопътния участък Септември - Пловдив – част 

от Трансевропейската железопътна мрежа“ е част от проекта „Модернизация на 

железопътната линия София - Пловдив“, който е включен в списъка с проекти на 

Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013г. в Приоритетна ос І – „Развитие на 

железопътната инфраструктура по Трансевропейските национални транспортни оси“. 

 С реализацията на проекта „Модернизация на железопътния участък Септември 

- Пловдив“ се поставя началото на изпълнение на проект „Модернизация на 

железопътната линия София - Пловдив“. Тази модернизация ще осигури връзка с 

проектите „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - 

Свиленград турска/гръцка граници“ и „Рехабилитация на железопътната 
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инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив - Бургас“, които са в процес на 

изпълнение. 

 Целите на проекта са част от стратегическата програма за модернизация и 

рехабилитация на Трансевропейската железопътна линия в България. Като част от ІV и 

VІІІ коридор на Трансевропейската железопътна мрежа, модернизацията на 

железопътния участък Септември - Пловдив има приоритетно значение както за 

България, така и за Европа. Проектът обхваща железопътното трасе Септември - 

Пловдив между западните железопътни стрелки на гара Септември – км 102+014 до 

западните железопътни стрелки на гара Пловдив – км 154+564. 

 След изграждането на железопътната инфраструктура трасето ще позволява 

скорост за движение на пътническите влакове 160 км/ч, за подвижен състав с 

накланящи се кошове допустимата скорост за движение ще бъде 200 км/ч, а при 

товарните влакове – 120 км/ч. 

 18
-та 

жп линия Стамболийски - Пещера – от жп км 0+000 в гара Стамболийски 

до км 13+000 в междугарието Кричим – Брацигово (граница с област Пазарджик). В 

тази част от жп линията е спирка Куртово Конаре и гара Кричим. Жп линията е 

единична и не е електрифицирана. 

 19
-та 

жп линия Крумово - Асеновград – от км 0+000 в гара Крумово до км 

10+038 в гара Асеновград. В тази жп линия са спирка Маврудово и гара Асеновград. 

Жп линията е единична и електрифицирана. 

 ІІІ
-та 

жп линия София - Карлово - Карнобат - Варна – от жп км 148+400 в 

междугарието Сопот - Карлово (граница с ЖП Секция София) до км 169+370 в 

междугарието Калофер - Тъжа (граница с област Стара Загора). В тази част от ІІІ жп 

линия са гарите Карлово, Ботев, Свежен и Калофер. Жп линията е единична и е 

електрифицирана. 

 VІІІ
-ма 

жп линия Пловдив - Бургас – от жп км 0+000 в гара Пловдив до км 

39+000 в междугарието Белозем - Оризово. В тази част на жп линията са гарите: 

Филипово, Тракия, Скутаре, Маноле и Белозем. Жп линията е единична в участъка 

Пловдив - Филипово - Скутаре - Белозем - Оризово и двойна в участъка ПОР изток км 

4+314 до км 15+926 в гара Скутаре. Жп линията е електрифицирана. 

 81
-ва 

жп линия Филипово - Панагюрище – от жп км 0+000 в гара Филипово до 

км 26+000 в междугарието Съединение - Панагюрище (граница с област Пазарджик). В 
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тази част от жп линията са спирките Царацово и Бенковски и гара Съединение. Жп 

линията е единична и не е електрифицирана. 

 82
-ра 

жп линия Филипово - Карлово – от жп км 0+000 в гара Филипово до км 

60+492 в гара Карлово. В тази жп линия са гарите Труд, Граф Игнатиево, Калояново, 

Долна махала и Баня и спирките Чернозем, Горна махала, Иван Вазово, Песнопой, 

Светлина, Отдих и Дъбене. Жп линията е единична и е електрифицирана. 

 82.А
 
жп линия Долна махала - Хисаря – от жп км 0+000 в гара Долна махала 

до км 15+500 в гара Хисаря. В тази линия е гара Хисаря и спирка Черничево. Жп 

линията е единична и е електрифицирана. 

Към момента на разработване на стратегията са в процес на проектиране бъдещи 

железопътни връзки между Летище Пловдив, „Промишлено-търговска зона Куклен“, 

„КЦМ – 2000“ АД, както и индустриалните обекти, находящи се около тях, 

включително и интермодалния терминал в с. Златитрап.  

Бъдеща железопътна връзка е абсолютно необходима за развитието на икономиката 

и ще свързва „Индустриална зона Марица“, „Индустриална зона Раковски“, „Централна 

гара, гр. Пловдив“, „Ж.П гара Тракия“, „Ж.П гара Филипово“. През следващите 10 

години се предвижда новооткритите работни места в тези обекти да достигнат 10 000, 

които без транспортна инфраструктура ще бъдат затруднени. 

 

Летищна инфраструктура 

 

Разстоянието до столицата София е само 130 км, като по магистралата тази 

дистанция се изминава за около час и половина. На около километър от летищния 

терминал има железопътна спирка от жп линията Пловдив - Асеновград. Планинските 

курорти Пампорово и Боровец са разположени съответно на 60 и 90 км, а Банско на 140 

км от летище Пловдив. В радиус от 50 км са разположени множество минерални 

извори, балнеолечебни центрове и курорти (Хисаря, Павел Баня, Наречен), Родопи 

планина с богатите си природни дадености, както и редица паметници с културно и 

историческо значение.  

От Летище Пловдив целогодишно има редовни полети до Англия (Лондон) и до 

Германия (Франкфурт - Хаан). Също така летището е специализирано в обслужването 

на чартърни туристически полети за българските високопланински ски курорти през 

зимния сезон от декември до април. Летище Пловдив разполага с модерен, 
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функционален летищен комплекс с възможности за обслужване на 1000 пътници в 

пиков час.  

Летището разполага със собствен безплатен паркинг за 50 автомобила и 20 автобуса. 

Летището осигурява автобусен транспорт за пътниците на всички международни 

превозвачи, в случай на закъснение, когато Пловдив се използва като резервно летище 

на София, или на всяко друго летище в България. 

 

Водоснабдяване и канализация 

 

За водоснабдяването на населените места с вода за питейно-битови цели се 

използват само около 8% от използваемите водни ресурси на областта. От общо 214 

населени места само 1 населено място е неводоснабдено. Процентът на водоснабдените 

населени места е 99,5%. Водоизточниците са 462 на брой, от които от повърхностни 

течащи води са 19 бр., а от подземни водоизточници – 443 бр. За подаване на вода към 

населените места по водоснабдителни системи са изградени 135 помпени станции и 170 

водоема с общ обем 87 475 м³.  

Канализационните системи са предимно смесени – битово-дъждовни, като общо 

за област Пловдив изградената канализационна мрежа и външни колектори са с 

дължина 799,9 км. Броят на населените места с изцяло или частично изградена 

канализационна мрежа е 14 (като 11 от тях са градове). Експлоатационното състояние 

на изградените канализационни системи е амортизирано и се нуждае от реконструкция. 

 

Табл. 37 Канализационните системи по населени места 

Населено 

място 

Колектор Разпределителна 

мрежа 

ДШ бр. РШ бр. Домови 

отклонения 

Общо 

(2+3) 

брой мл 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пловдив 92843 392021 16447 9262 20160 141120 484864 

Карлово 4215 42682 1036 847 1736 12152 46897 

Хисар  31999 401 590 467 3269 31999 

Сопот  2947 15841 584 411 964 6748 18788 

Баня  14919 381 283 421 2947 14919 

Асеновград 4964 63891 1532 971 1759 12313 68855 

Първомай 6707 48056 1356 901 2205 15435 54763 

Перущица  13689  187 554 3878 13689 
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Йоаким 

Груево 

 758 24 13  0 758 

Маноле  1655 44 23  0 1655 

Стамболийски 3335 25658 1032 507 1655 11585 28993 

Кричим 2411 3340 177 101 60 420 5751 

Нареченски 

бани 

 1665  43 20 140 1665 

Лъки  6400   180 1260 6400 

ОБЩО 117422 662574 23014 14139 30181 211267 779996 

Източник: „ВиК“ ЕООД - Пловдив 

 

Управлението и поддържането на водоснабдителните и канализационни системи 

се осъществява от ВиК ЕООД – Пловдив. През 2010 г. по данни на ВиК ЕООД – 

Пловдив в изпълнение на инвестиционната програма за услугата „Доставяне на вода на 

потребителите в област Пловдив“ общо са използвани 8171 хил. лв., които са вложени в 

изграждането на нови обекти, основни ремонти и реконструкция на водоснабдителни 

обекти и съоръжения, изграждане на водопроводи, подмяна на водопроводи, подмяна 

на помпени агрегати, хидрофорни уредби и др. 

 

Табл. 38 Изпълнение на инвестиционната програма на „ВиК“ ЕООД , гр. Пловдив за 

2011 г. 

Дейност Стойност (хил.лв.) 

1. Изграждане на съоръжения 2, 579 

Съоръжения 619 

Водопроводни мрежи  1, 570 

Канализационни мрежи 390 

2. Подмяна на ДА 1,014 

ОБЩО: 3,593 

Източник: „ВиК“ ЕООД - Пловдив 

 

Изградени са тръбни кладенци в селата Граф Игнатиево, Катуница, Шишманци, 

монолитни шахти в с. Брягово, хидравличен праг на р. Въча – ПС Перущица 2, 

инсталация за пречистване на питейни води в с. Храбрино. Изградени са над 20 нови 

водопровода – общините Брезово, Раковски, Съединение и градовете Пловдив, 

Асеновград, Куклен.  



100 

 

За ремонт на водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на 

област Пловидв през 2011 г. ВиК ЕООД – Пловдив е инвестирал 4,692 хил. лв.  

Въпреки значителния размер на инвестициите се наблюдават отклонения в 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Значителни отклонения в 

максималната допустима стойност на физико-химичните показатели през 2012 г. са 

установени в следните население места: 

 Мътност – с. Храбрино (община „Родопи“), Парк Родопи, с. Буково (община 

Първомай), с. Мътеница (община Хисаря) – на места достигайки до над 10 FNU, 

при максимална допустима стойност 1 FNU; 

 Желязо – парк Родопи, с. Мътеница – до 0,3 mg/dm³, при максимална допустима 

стойност – 0,2; 

 Манган – с. Храбрино, с. Добри дол (община Първомай) – до 0,157 mg/dm³, при 

максимална допустима стойност – 0,050; 

 Калций, сулфати и нитрати – с. Татарево (община Първомай) – съответно: до 164 

mg/dm³, при максимална допустима стойност – 150 и 427 mg/dm³, при 

максимална допустима стойност – 250; до 193 mg/dm³, при максимална 

допустима стойност –50; 

 Фосфати – с най-високи отклонения в с. Драгойново (община Първомай) – с 

показатели до 1,31 mg/dm³, при максимална допустима стойност – 0,50; 

 Бор – с. Добри дол – до 1,20 mg/dm³, при максимална допустима стойност – 1; 

Причините, водещи до тези отклонения, са свързани с водовземните 

съоръжения, честите аварии по водопроводната мрежа, също така и дълготрайни 

замърсявания от селскостопански произход, обилните сезонни валежи и снеготопене.   

На територията на област Пловдив са изградени 5 пречиствателни станции за 

питейни води. Те са с обща производителност 2,2, млн. м³/год. 

Необходимо е да се потърсят и въведат в експлоатация надеждни алтернативни 

водоизточници за населените места по поречието на Марица, в които са регистрирани 

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 и прилежащи към него общини от каскада Въча“. Реализацията на този 

изключително важен инфраструктурен проект ще осигури качествена гравитачна вода 

за 70% от населението в областта в дългосрочна перспектива и ще снижи многократно 

енергийните разходи за водоснабдяване. 
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Пречистване на отпадни води 

 

В областта до 2010 г. са изградени и функционират само 2 броя градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води, от които само 1 е с механично пречистване 

на водите и 1 с механично и биологично пречистване. Те обслужват съответно гр. 

Хисаря 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 населени места обекти.  

През 2010 г. е открита новата пречиствателна станция за отпадни води в гр. 

Сопот. Тя е част от проект за цялостно обновяване на водния сектор в града и обслужва 

повече от 12 хиляди души в района. В изграждането на новото съоръжение, което е 

едно от най-модерните на Балканите, са инвестирани 18 млн. лв. Пречистването на 

водата на изхода на станцията е на 98%. 

Изпълнен е и проектът за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря по ОПОС, 

Компонент 1: Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ на гр. Хисаря 

както и строителство на канализационна мрежа на обща стойност над 18 млн. лв. 
10

 

За подобряване на качеството на повърхностните води е належащо изграждането 

(довършването), реконструкцията и модернизацията на пречиствателни станции за 

отпадни води в областта. 

 

Изграждане на ГПСОВ – гр. Асеновград  

Изготвено е инвестиционно предложение за изграждане на ГПСОВ. 

Предложеното място за разполагане на станцията (ГПСОВ) се намира на север от 

Асеновград, на около 1,5 км извън града, на левия бряг на р. Чепеларска. Въз основа на 

одобрено Прединвестиционно проучване, ГПСОВ Асеновград се оразмерява за 65 350 

еквивалент жители за проектен хоризонт 2034 г. Степента на изграденост на 

канализационната мрежа е 70%. Довеждащият колектор е частично изграден. 

Изграждането на съоръжението ще има принос към опазване на качеството на водите в 

трансграничното водно течение на р. Марица.  

 

Довършване на ГПСОВ – гр. Карлово  

                                                 
10

 http://ope.moew.government.bg/bg/pages/obshtina-hisarq/41#1 
 

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/obshtina-hisarq/41#1
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Град Карлово е с недоизградена ГПСОВ, поради което се причислява към 

групата населени места с над 10 000 екв. ж. без ГПСОВ, представляващи точкови 

източници на замърсяване на повърхностните и подземните води. Предстои завършване 

и въвеждане в експлоатация на това съоръжение, което е оразмерено за 38 573 екв. ж. В 

проекта вече са вложени 7,5 млн. лв. Степента на изграденост на канализационната 

мрежа е 70%. Частично е изграден довеждащ колектор. 

 

Изграждане на ГПСОВ – гр. Стамболийски  

Проектът „Канализация и ГПСОВ – община Стамболийски“ по ОПОС е 

стартирал през 2012 г. с общ бюджет за изпълнението е 40 413 382 лв. Срокът на 

приключване на проекта е началото на 2015 г. 

 

Изграждане на ГПСОВ – гр. Първомай 

Броят на обслужваното население е 26 271 жители. Водоприемник на 

отпадъчните води е сухо дере, което се влива в р. Марица, II-категория. Степента на 

изграденост на канализационната мрежа е 90%.  

В края на 2012 г. е приключил проектът „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай“ с основна цел 

подготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане, 

реконструкция и модернизация на канализационната и водопреносната мрежи и 

ПСОВ/ПСПВ в община Първомай, с които впоследствие да се кандидатства за 

финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда“ за реализация на същинското 

им инфраструктурно изпълнение.
11

 

 

Електроенергийна мрежа 

 

Мрежата високо напрежение в областта е добре 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 са, както следва: - 400 kV – 139,9 км, 220 kV – 186,2 км и 110 

kV – 186,2 к . Така развитата мрежа високо напрежение осигурява добри възможности 

                                                 
11

 Източник ИСУН 
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за електрозахранване, но голяма част от съоръженията са физически и морално 

остарели и с незадоволителна степен на надеждност. 

На територията на област Пловдив подстанциите и мрежи се изграждат и 

експлоатират от „ЕВН – България Електроразпределение“ ЕАД. 

 

Табл. 39 Потребление на електрическа енергия в област Пловдив по видове клиенти за 

периода 2009-2012 г. 

Потребление, kWh, година 

Вид клиент 2009 2010 2011 2012 

Битови 1104358484 1107931656 1141536169 1144197953 

Стопански  1214416198 1236647821 1283854678 1270366168 

Обществени  4067201 3663473,26 3563122,18 3079435,71 

Бюджетни 61165608 58448269,05 71145193,76 84399120 

Обща сума: 2384007491 2406691219 2500099163 2502042677 

Източник: ЕВН – България Електроразпределение“ ЕАД – Пловдив  

 

По предоставени данни от дружеството в периода 2010 – 2013 г. са направени и 

се планират следните инвестиции за развитие на енергийната инфраструктура на 

територията на областта: 

Проекти 110 kV: 

 За осигуряване на сигурно захранване на клиентите в новата промишлена зона 

около АМ „Тракия“, между селата Радиново и Цацарово е изградена и пусната в 

експлоатация през 2011 г. нова подстанция 110/20kV с мощност 32,3 MVA; 

 С оглед развитието на електрическите товари се планира изграждането на  нова 

подстанция 110/20kV с мощност 2x40 MVA в района на ЖР „Тракия“ през 

2013/2014 г.; 

 Дългосрочно дружеството планира изграждането на още 2 нови подстанции 

110/20kV в гр. Пловдив. 

 

Електроразпределителна мрежа средно и ниско напрежение: 

 В периода 2010-2012 г. са изградени 165 км кабелни линии средно напрежение, 

652 км кабелни и въздушни линии ниско напрежение, 164 нови трафопоста и 5 

възлови станции. 

През 2012 г. значително се е увеличил делът на изкупената енергия от ВЕИ, 

спрямо предходната година количеството се е покачило с 82 964 924 kWh. 
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Табл. 40 Количества изкупена ел. енергия в kWh произведена от ВЕИ 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

78 868 415 46 697 244 129 662 168 

Източник: ЕВН - България Електроразпределение“ ЕАД – Пловдив 

 

Газопреносна и газоразпределителна мрежа 

През територията на областта минава националната газопреносна мрежа и 

транзитните газопроводи на „Булгаргаз“ ЕАД.  

Лицензиантите за газоразпределение на територията на област Пловдив са: 

„Сити газ“ АД за общините „Родопи“, „Марица“, Куклен, Перущица, Стамболийски, 

Раковски, Калояново, Брезово, Кричим, Садово и Съединение, „Овъргаз“ АД за 

общините Пловдив, Първомай и Асеновград, „Си Ен Джи Марица“ ООД – за общините 

Карлово, Сопот и Хисаря. 

Предварителните прогнози за консумация на газ за Пловдивска област очертават 

потребление до 2015 г. от порядъка на около 700 млн. м³. 

 

Топлопреносна мрежа 

На територията на област Пловдив топлопреносна мрежа има само на 

територията на гр. Пловдив. Доставчик на топлинна енергия е „ЕВН България 

Топлофикация“ ЕАД. Дружеството има инвестиционни намерения за разширяване на 

топлопреносната мрежа в гр. Пловдив. В дългосрочен план се планира изграждането на 

топлопреносна мрежа в район „Западен“ и сгъстяване на мрежата в Централна градска 

част, ЖР „Тракия“ и кв. „Изгрев“. От получената информация от община Пловдив за 

ремонтите на улици, включени в програмата на общината за 2013 г., дружеството 

планира подмяна на старите топлопроводни трасета и изграждане на нови 

топлопроводи на общински обекти и битови клиенти. Намеренията са за рехабилитация 

на съществуващи топлопроводни трасета по ул. „Н. Вапцаров“, бул. „Шести 

септември“, бул. „Васил Априлов“ и подмяна на топлопровод по моста на бул. „Васил 

Априлов“. Планиран е монтаж на нови топлопроводи при изграждане на разширение на 

ул. „Пещерско шосе“, при основен ремонт на бул. „Васил Априлов“ и бул. „Шести 

септември“ в участъка на моста на „Адата“ до „Цариградско шосе“. В инвестиционната 

програма на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е включено и изграждане на 

разпределителен топлопровод от съществуващата топлопреносна мрежа на пл. „Ст. 
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Стамболов“. Предвидена е възможност за топлоснабдяване на Драматичен театър 

Пловдив, Телевизионен център – Пловдив и други обществени сгради.
12

 

 

Далекосъобщения и комуникации 

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 

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. 

По отношение на далекосъобщенията област Пловдив е поставена пред 

общовалидните проблеми – технически остаряла телефонна и телеграфна мрежа, 

изградени от аналогови системи, които не осигуряват качествена и надеждна връзка. 

Необходими са значителни инвестиции, за да бъде подменена аналоговата с цифрова 

система, за да се подобри качеството на комуникациите.   

                                                 
12

 Информация „ЕВН България“ ЕАД 
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КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Качество на атмосферния въздух 

 

Състоянието на атмосферния въздух в района на Агломерация Пловдив се следи 

от 3 стационарни пункта на МОСВ и един пункт промишлено ориентиран, отчитащ 

влиянието на производствената дейност на КЦМ АД, разположен в гр. Куклен: 

 „Каменица“ („Евмолпия“) - № 19: Автоматичен, градски фонов пункт. 

Резултатите от пробовземането (автоматично) се извеждат ежечасно. 

Разположен е в централна градска част на гр. Пловдив в зона с предимно 

жилищни сгради и средно натоварен автомобилен трафик; 

 „Баня Старинна“ - № 21: Автоматичен, транспортно ориентиран пункт. 

Резултатите от пробовземането (автоматично) се извеждат ежечасно. 

Разположен е в централна градска част, в зона с натоварен автомобилен трафик. 

Наблюдаваното замърсяване се формира предимно от транспорта, през зимният 

период и от индивидуалните системи за отопление. Пробовземането в пункта 

стартира от 01.01.2009 г.; 

 „Долни Воден“ - № 16: Пробовземането за ФПЧ10 се извършва денонощно. 

Разположен е в централната част на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, в зона с 

предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик; 

 „Куклен“ - № 18: Автоматичен, оценяващ приноса от промишлен източник – 

КЦМ АД. Резултатите от пробовземането (автоматично) се извеждат 

денонощно. Разположен е в централната част на гр. Куклен в зона с предимно 

жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. Наблюдаваното 

замърсяване се формира предимно от индустриални източници (КЦМ, „Агрия“) 

и източници с локален характер, а през зимния период и от локално битово 

отопление. 
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ФПЧ10 (фини прахови частици под 10 микрона) 

Фините прахови частици се изпускат директно в атмосферата от транспорта, 

енергетиката, бита – първични емисии, или се формират в атмосферата от съдържащите 

се в нея метални оксиди, полиароматни въглеводороди, серен диоксид, азотни оксиди, 

амоняк и др. газове – вторични емисии. Този атмосферен замърсител е контролиран 

денонощно в 3 пункта. През 2011 г. са регистрирани следните превишения на 

средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (концентрации над 50 

μg/m³)  по пунктове, както следва: 

 в ръчен пункт, разположен в гр. Асеновград, кв. Долни Воден – 153 бр., 

 в АИС „Каменица“ – 160 бр., 

 в АИС „Баня Старинна“ – 150 бр., при нормативно регламентирано не повече от 

35 пъти в рамките на календарна година. 

 

Фиг. 37 Сравнителна графика по години за замърсяване на въздуха с ФПЧ10 (μg/m³) за 

периода 2007-2011 г. 

 
 Източник: РИОСВ-Пловдив 

 

Замърсяването с ФЧП10 продължава да бъде основен проблем за качеството на 

атмосферния въздух за Агломерация Пловдив. Измерените високи нива по този 

показател са резултат от все по-масовото използване на твърди горива за отопление в 

бита през зимния период, интензивния автомобилен трафик, състоянието на пътната и 

прилежаща инфраструктура и съвсем малък дял има промишлеността. За високите нива 
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на ФПЧ10 допринасят също и специфичните метеорологични условия в района – голям 

брой дни с тихо време (скорост на вятъра под 1,5 m/s, в около 40% от дните в годината), 

температурни инверсии, мъгли по поречието р. Марица, водещо до задържане и 

натрупване на замърсителя. 

Сравнителният анализ на регистрираните стойности в пунктовете за мониторинг 

по години показва задържане на замърсяването над определените норми. 

 

ФПЧ 2.5 (Фини прахови частици под 2,5 микрона) 

 

Показателят се контролира непрекъснато от началото на 2009 г. в АИС 

„Каменица“. Най-високата стойност за 2011 г. е измерена през месец декември – 225.36 

μg/m³. Измерената средногодишна стойност е 41,57 μg/m³ при норма за 2011 г. – 29 

μg/m³. Регистрирани високи стойности има през зимните месеци, което е в пряка връзка 

с увеличеното потребление на твърди горива за отопление в битовия сектор, свързано с 

понижението на температурите. 

 

Серен диоксид 

Основните източници на този замърсител са: индустрията, енергетиката и 

отоплителни централи. Серният диоксид се контролира в 2 пункта - АИС „Каменица“ и 

АИС “Баня Старинна”. Средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (СЧН) е 

от 350 μg/m³. Тази норма не бива да се превишава повече от 24 пъти в рамките на една 

календарна година. Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (СДН) 

е 125 μg/m³. Тя не бива да бъде превишавана повече от 3 пъти в рамките на една 

календарна година. 

През 2011 г. в пункт АИС „Баня Старинна“ е измерена 1 стойност, превишаваща 

СЧН, а в пункт АИС „Каменица“ – 2 стойности. Регистрираните превишения на СЧН на 

серен диоксид са през зимния период – месец февруари и месец декември, което се 

обяснява с все по-масовото използване на твърди горива в бита в съчетание с 

неблагоприятните метеорологични условия – ниски температури, голям брой дни тихо 

време и мъгли. През 2011 г. не са регистрирани превишения на СДН. 

 

 

Фиг. 38 Сравнителна графика по години за замърсяването на въздуха със серен 

диоксид (μg/m³) за периода 2007-2011 г. 
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 Източник: РИОСВ-Пловдив 

Сравнителната графика, на която е онагледено изменението по години на 

регистрираните нива на серен диоксид в пунктовете за мониторинг, разположени на 

територията на Агломерация Пловдив, показва трайно намаляване на стойности до 

нива под нормативно определените.  

 

Азотен диоксид 

Основните източници на азотен диоксид в атмосферния въздух са главно 

емисиите от автомобилния транспорт, следвани от горивните и производствени 

процеси. Този атмосферен замърсител се контролира в 2 пункта. Средночасовата норма 

за опазване на човешкото здраве е 200 μg/m³, като тя не бива да бъде превишавана 

повече от 18 пъти в рамките на една календарна година. През 2011 г. са измерени 27 

стойности, превишаващи СЧН в пункт АИС „Баня Старинна“ и 3 бр. в пункт АИС 

„Каменица“. 

От сравнителната графика, показваща регистрираните стойности в пунктовете за 

мониторинг по години, е видно задържане на измерените нива на азотни оксиди в АИС 

„Баня Старинна“ над определената норма. Във фоновия пункт – АИС „Каменица“, 

данните от който са представителни за района на Агломерация Пловдив, не са 

регистрирани превишения на СГН. 

 

Фиг. 39 Сравнителна графика по години за замърсяване на въздуха с азотен диоксид 

(μg/m³) за периода 2007-2011 г. 
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 Източник: РИОСВ-Пловдив 

 

Оловни аерозоли 

Този замърсител се контролира в пункт “Д. Воден” на МОСВ и в пункт „Куклен 

КЦМ“ на КЦМ АД. Няма превишаване на средногодишната норма за 2011 г. (0,5 

μg/m³). Като цяло в района, контролиран от РИОСВ – Пловдив, се запазва тенденцията 

към трайно задържане на годишните концентрации на оловни аерозоли под съответната 

средногодишна норма. 

 

Фиг. 40 Динамика на атмосферното замърсяване с оловни аерозоли (μg/m³) за периода 

2007-2011 г. 

 

 
 Източник: РИОСВ-Пловдив 

 

Кадмий 
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Този замърсител се контролира в пунктове на МОСВ – АИС „Баня Старинна“, 

пункт „Долни Воден“ и в пункт „Куклен КЦМ“ на КЦМ АД. Причина за наличие на 

високи концентрации на кадмий в част от измерените проби са както периодични 

емисионни наслагвания от КЦМ АД в момента на пробовземане, така и дифузното 

разпространение на утаените количества от земната повърхност. 

 

 

Фиг. 41 Динамика на атмосферното замърсяване с кадмий (ng/m³) за периода 2007-

2011 г. 

 
 Източник: РИОСВ-Пловдив 

 

 

Озон 

Озонът е газ, естествено съдържащ се в приземния слой на атмосферата. В 

урбанизирана среда той не се емитира директно. Концентрацията на този замърсител е 

свързан с фотохимични реакции на замърсители. Най-силно следва да се проявява при 

силна слънчева ултравиолетова радиация и при условия на застой (задържане) на 

атмосферата, както и при транспорт на първични замърсители. 

Контролира се в АИС „Каменица“. През 2011 г. е регистрирано едно 

превишение на прага за здравна защита (плаваща 8 часова средна стойност) през месец 

юли. За разглеждания период не са регистрирани превишения на прага за информиране 

на населението за озон – 180 μg/m³. Не са създавани условия за предприемане на 

действия за предупреждаване на населението (измерени стойности над 240 μg/m³, в 3 

последователни часа). Наблюдаваното покачване на стойностите през летните месеци 

може да се свърже пряко с увеличаване на слънчевата радиация и среднодневните 

температури. 
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Въглероден оксид 

Най-голям източник на въглеродния оксид е автомобилният транспорт (около 

65%), следван от топлоцентрали и промишлени източници. Контролира се в АИС 

„Каменица“ и АИС „Баня Старинна“ – гр. Пловдив. През годината не са регистрирани 

превишения на нормата за опазване на човешкото здраве (плаваща 8 часова стойност) – 

10 mg/m³. 

 

Бензен 

Контролиран е в АИС „Каменица“ и АИС „Баня Старинна“ – гр. Пловдив. 

Измерените средногодишни стойности за бензен са 1,09 μg/m³ в АИС „Каменица“ и 

1,19 μg/m³ в АИС „Баня Старинна“.  

 

Източници на емисии на територията на РИОСВ – Пловдив 

 

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния 

слой на атмосферния въздух в региона, се осъществява от РИОСВ – Пловдив чрез 

непрекъснато наблюдение на тези показатели в пунктовете за мониторинг, които са 

част от Националната система за мониторинг на околната среда. Паралелно с това 

РИОСВ – Пловдив контролира всички обекти с източници на емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух. Разпределението на контролираните обекти по общини 

е както следва: 

Община Асеновград: Обектите с неподвижни източници в атмосферата с 

утвърдени планове за собствен мониторинг са 23 бр. Газификацията на гр. Асеновград 

продължава, като до този момент е изградена линейната инфраструктура за захранване 

на промишления, обществения сектор и част от домакинствата. 

Община Брезово: Обектите са 5 бр. Използваните топлоенергийни съоръжения 

в обектите работят на нафта и мазут. За констатирани превишения на нормите за 

допустими емисии от паровата централа на розоварна на „Булфито Ойлс“ АД през 2006 

г. е наложена текуща санкция, която след представени доказателства за 

преустановяване изпускането на отпадъчни газове с концентрации на вредни вещества 

над НДЕ е отменена през 2011 г. 
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Община Калояново: Обектите са 6 бр. Извършвани са проверки за изпълнение 

на нормативната уредба. Източниците са топлоенергийни съоръжения, работещи 

предимно сезонно, периодично. Основното гориво е твърдо гориво, мазут и нафта. 

Община Карлово: Контролирани обекти – 26 бр. Извършените собствени 

периодични измервания по смисъла на Наредба № 6/99 г. не показват превишения на 

нормите. От страна на операторите са предприети мерки за преустановяване 

използването на високосернист мазут и преминаване към използване на нискосернист 

или газ. Операторите провеждат предвидения в Закона за чистотата на атмосферния 

въздух собствен мониторинг, като резултатите се представят пред РИОСВ – Пловдив. 

Община Кричим: Контролираните обекти са 4 бр. Всички оператори са 

преминали към използване на природен газ. Неподвижните източници подлежат на 

периодичен контрол. Резултатите от провежданите измервания не показват превишения 

на ПДЕ от точкови източници. 

Община Куклен: Контролираните обекти са 5 бр. Основните големи 

замърсители на атмосферния въздух са КЦМ АД и „Агрия“ АД. На база годишен 

доклад от СНИ (Собствени непрекъснати измервания) за 2011 г. са констатирани 

превишения на нормите за серен диоксид от „Завод за производство на олово“ към 

КЦМ АД, за което предстои налагане на санкция. През 2011 г. е въведено в 

експлоатация „Предприятие за горещо поцинковане“, собственост на „Юпитер-05“ 

ООД. 

Община „Марица“: Контролираните обекти с утвърдени планове за 

мониторинг са 13 бр. При извършените измервания на вредностите, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с точкови източници, в района на общината не са 

констатирани превишения на пределно допустимите концентрации (ПДК). 

Община Перущица: Контролираните обекти са 3 бр. В района на общината не 

са констатирани превишения на ПДК на емитираните замърсители от обектите с 

точкови източници. 

Община Пловдив: Продължава реализирането на проекта за газификация на гр. 

Пловдив. Увеличава се броят на обектите – потребители на природен газ. На 83 бр. 

обекти с източници на емисии в атмосферата са утвърдени планове за собствен 

мониторинг. На база доклади от СПИ през 2011 г. са констатирани превишения на 

нормите за азотен диоксид от Ванна пещ №1, Ванна пещ №2 и Ванна пещ №4 към 

„ДРУЖБА Стъкларски заводи“ АД, площадка Пловдив, за което са наложени санкции. 
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Община Първомай: Контролираните обекти са 19 бр. За констатиране на 

превишения на нормите за допустими емисии от обекти с точкови източници в 

атмосферния въздух е наложена санкция на „Хелиос Ойл“ ООД. Останалите обекти са 

газифицирани и при извършване на измервания не са констатирани превишения на 

нормите за допустими емисии. 

Община Раковски: Обектите, които са източници на емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух, са 20 бр. Голяма част от промишлените обекти са 

газифицирани. Във връзка с реализацията на инвестиционни намерения се увеличава 

броят на оранжерийните комплекси, които използват като гориво въглища. Тези обекти 

са потенциални източници на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Община „Родопи“: Контролирани обекти – 15 бр. В района на общината не са 

констатирани превишения на ПДК на емитираните замърсители от обектите с точкови 

източници. 

Община Садово: Контролираните обекти са 12 бр. В тази община се наблюдава 

реализация на инвестиционни намерения, предвиждащи изграждане на оранжерийни 

комплекси, потенциални източници на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Община Сопот: При проведени емисионни измервания на вредностите, 

изпускани в атмосферния въздух от точкови източници на „ВМЗ“ ЕАД, на площадка 

Сопот е констатирано спазване на нормите за допустими емисии. 

Община Стамболийски: Обектите с източници на емисии в атмосферния 

въздух с утвърдени планове за собствен мониторинг са 10 бр. Основният голям точков 

източник е „Монди Стамболийски“ ЕАД. Дружеството е с издадено комплексно 

разрешително и подлежи на прецизен контрол от страна на РИОСВ – Пловдив по 

спазване на условията. 

Община Съединение: През настоящата година не са констатирани наднормени 

концентрации на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

точковите източници в района. 

Община Хисаря: Обектите, подлежащи на емисионен контрол, са 9 бр. За 

констатирани превишения на нормите за допустими емисии от обект Асфалтова база на 

„Пътища“ АД, разположена в землището на с. Михилци, е наложена текуща санкция. 

По икономически съображения дейността временно е преустановена. Останалата част 

от обектите са със сезонен характер на работа и нисък производствен капацитет. 

Според последните налични данни на НСИ и както е видно от таблицата по-долу 

за емисиите на вредни вещества в атмосферата от индустриални горивни и 
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производствени процеси през 2008-2010 г. на територията на област Пловдив се 

наблюдава увеличение на азотните окиси, неметалните летливи органични съединения, 

въглеродния окис и двуазотния оксид. 

 

Табл. 41 Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални горивни и 

производствени процеси през 2008- 2010 г. 

   SОx  NОx NMVOC  CH4  СО  СО2  N2O NH3 

2008 

България 701 042 94 684 15 614 458 590 36 529 40 220 035 6 686 1 569 

ЮЦР 47 860 18 423 2 983 15 240 3 616 2 679 314 263 1 012 

област 

Пловдив 

4 266 1 149 611 4 928 1 188 686 988 16 0 

2 009 

България 651 696 74 845 16 258 371 819 14 891 34 285 401 6 014 1 085 

ЮЦР 33 119 10 243 2 226 10 657 2 122 2 420 002 264 509 

област 

Пловдив 

2 691 832 949 7 875 1 019 712 181 15 1 

2 010 

България 378 637 76 565 18 173 394 639 33 411 35 986 139 6 365 3 293 

ЮЦР 37 637 12 738 2 984 11 618 2 446 2 071 797 219 683 

област 

Пловдив 

3 433 844 1 103 4 492 1 041 572 440 13 0 

Източник: НСИ 

 

Води 

Във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС 

басейновите дирекции към МОСВ са разработили програми за контролен и оперативен 

мониторинг на повърхностните и подземните води. 

Основната цел на програмите за контролен мониторинг е да осигурят 

необходимата информация за оценка на състоянието на водите. Програмите за 

оперативен мониторинг включват онези водни обекти (водни тела), чието състояние е 

определено като „лошо“ и съществува риск то да не стане „добро“ до 2015 г. 

 

Повърхностни води 

На територията на област Пловдив са идентифицирани 4 типа води от 

категорията „река“: 

 Тип R3 „Планински реки“ – включва водосборите на р. Въча преди гр. Кричим, 

р. Първенецка до с. Първенец, р. Чепеларска преди гр. Асеновград, р. Стряма до 

гр. Клисура; 
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 Тип R5 „Полупланински реки“ – включва водосборите на р. Въча след гр. 

Кричим, р. Първенецка след с. Първенец, р. Чепеларска след гр. Асеновград, р. 

Стряма след гр. Клисура до с. Маноле, р. Черкезица, р. Рахманлийска; 

 Тип R12 „Големи равнинни реки“ – включва водосбора на р. Марица; 

 Тип R13 (R13b) „Малки и средни равнинни реки“ (Малки пясъчни реки) – 

включва водосборите на р. Потока, р. Пясъчник след с. Старосел, р. Калаващица, 

р. Аврамица, р. Стряма долно течение, р. Сребра. 

На територията на Пловдивска област в рамките на посочените типове реки са 

определени 53 водни тела. Всяко водно тяло е речен участък с еднакво екологично и 

химично състояние, който има важна роля при управлението на водите.  

На територията на Пловдивска област са определени 3 типа езера (язовири). 

Всяко езеро (язовир) с площ над 500 ха се определя като самостоятелно водно тяло. В 

Пловдивска област са определени 20 самостоятелни водни тела, принадлежащи към 

следните категории: 

 Тип L13: Средни и малки полупланински язовири в ЕР 7 – яз. Кричим, яз. Въча, 

яз. Свежен, яз. Домлян; 

 Тип L15: Големи равнинни плитки до средно дълбоки язовири в ЕР 7 – яз. 

Пясъчник и ХВ изравнител; 

 Тип L17: Малки и средни равнинни язовири в ЕР 7 – яз. 40-те извора, яз. 

Езерово, яз. Генерал Николаево 1, яз. Мечка, яз. Ново Железаре, яз. Кавака 

(Паничери), изравнител Чернозем, яз. Синята река, яз. Сушица, яз. Дългъна 

(Тюркмен), яз. Царимир (Гичита), яз. Церетелево (Барата), яз. Леново (Леново 

4), яз. Брягово 1, яз. Герена 2 (яз. Калояново); 

В област Пловдив се осъществява контролен и оперативен мониторинг на 

повърхностните води. Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на 

територията на Пловдивска област през 2011 г. е 8 – 6 пункта на реки и 2 пункта на 

язовири. От тях пред Европейската комисия се докладват резултатите от 5 пункта (3 на 

реки и 2 на язовири). В тези пунктове се извършва физико-химичен мониторинг за 

определяне на екологичното и химичното състояние на повърхностните води. На 

територията на Пловдивска област през 2011 г. са определени 19 пункта за оперативен 

мониторинг – 18 на реки и 1 на язовири. В тези пунктове се извършва физико-химичен 

мониторинг за определяне на екологичното и химичното състояние на повърхностните 
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води. Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в 

лошо състояние и съществува риск да не постигнат добър статус към 2015 г. 

Химично състояние на повърхностните води. Оценява се в два класа: „добро“ 

и „лошо“. През 2011 г. в определени водни тела в Пловдивска област са извършвани 

анализи за наличие на приоритетни метали (Pb, Cd, Ni, Hg). В четири водни тела 

резултатите показват превишаване на стандартите за качество, въведени от Директива 

2008/105/ЕО. От общо 73 водни тела (71 във водосбора на Марица и 2 във водосбора на 

Тунджа), четири са в лошо състояние, като и четирите са във водосбора на Марица. 

Екологично състояние. Екологичното състояние на повърхностните водни тела 

се оценява в пет класа: „много добро“, „добро“, „умерено“, „лошо“ и „много лошо“; 

разглеждат се следните групи елементи: биологични, хидроморфологични и физико-

химични елементи. Водещи за определяне на състоянието са биологичните елементи. 

Анализът на резултатите от оценката на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела в Пловдивска област по речни басейни показва, че 

съотношението на телата в добро и лошо състояние е 19/54 (26% в добро състояние). 

Отбелязва се тенденция за влошаване на състоянието в сравнение с 2010 г. (36% в 

добро състояние ), което се дължи на по-лошите резултати от провеждания мониторинг 

на физико-химичните и биологичните елементи (12 водни тела преминават от „добро“ в 

„умерено“ и „по-лошо“ състояние). Основните физико-химични показатели, по които 

се наблюдават отклонения, са свързани с органично замърсяване – фосфати, общ 

фосфор, амониев азот, нитратен азот, общ азот, БПК. 

 

Табл. 42 Брой водни тела, разпределени по екологично състояние в област Пловдив 

през 2011 г. 

 Общо ВТ МАРИЦА ТУНЖДА ОБЩО 

Екологично 

състояние 

Много добро 4 0 4 

Добро 15 0 15 

Умерено 26 1 27 

Лошо 5 0 5 

Много лошо 21 1 22 

 ВТ 71 2 73 

 Източник: РИОСВ – Пловдив  

 

Към категорията „много лошо състояние на водните тела“ спадат: язовирите: 

Езерово, Брягово, Леново, Далгъна, Гичита, Ново Железаре, Чернозем, Синята река, 
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Кавака, както и участъците на реките – Tекирска от яз. Чирпан 1 до устие, р. Чинардере 

от язовир Леново до вливане в р. Мечка, р. Черкезица, р. Марица от р. Чепеларска до р. 

Сазлийка, р. Каварджиклийка от яз. Синята река до устие и от горно течение до яз. 

Синята река, Карловска река от гр. Карлово до устие, р. Чепеларска от гр. Асеновград 

до устие и Крумовски колектор и от р. Юговска до гр. Асеновград и р. Луковица, р. 

Юговска от р. Белишка до устие, хвостохранилище на Горубсо – Лъки, р. Тунджа след 

гр. Калофер до вливане на р. Саплама. Много лошото общо състояние на водните тела 

се дължи на заустване на промишлени и битови отпадъци, вливане на непречистени 

битови и промишлени отпадъчни води. 

Състояние на питейните води.  Съгласно Наредба № 12 от 2002 г. за оценка на 

качеството на повърхностните води за питейно-битови цели водоизточниците се 

класифицират в три категории в зависимост от качеството на водите – А1, А2, А3, като 

А1 е за най-доброто качество. На територията на област Пловдив се намират 20 

водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, разположени 

в 18 питейни водни тела. През 2011 г. е проведен мониторинг на 6 водохващания, като 

две от тях са пресъхнали или не се използват за водоснабдяване (Лясково дере и Керска 

река). В останалите 4 водоизточника е определена категория А2. За 16 питейни водни 

тела (18 водоизточника) може да се определи, че са в добро състояние (категория А1 и 

А2). При други 2 водохващания (р. Дамлъ дере и р. Леевица) се наблюдава влошено 

състояние (кат. А3) предимно по органични и микробиологични показатели. В 

сравнение с предишните оценки през 2010 г. се наблюдава подобрение на качеството на 

повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване на територията на Пловдивска 

област. 

Състояние на подземните води. На територията на Пловдивска област са 

разположени по-голяма или по-малка част на 7 подземни водни тела. Националната 

мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в Пловдивски район 

през 2011 година обхваща 17 хидрогеоложки пунктa, разположени в 4 подземни водни 

тела. 

Подземните води се оценяват въз основа на информация, която ИАОС изпраща 

на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн – център 

Пловдив. За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за 

пробонабиране и анализиране, както следва: 

І група – основни физико-химични показатели: разтворен кислород, 

окислително-възстановителен потенциал, рН, електропроводимост, нитратни йони, 
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амониеви йони, температура, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, 

магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, сух остатък; 

анализират се всички или отделни показатели във всички пунктовете за подземни води 

сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два пъти годишно). 

ІІ група – допълнителни физико-химични показатели: нитритни йони, фосфати, 

общо желязо, манган; анализират се всички или отделни показатели само в част от 

мониторинговите пунктове сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два 

пъти годишно). 

ІІІ група – метали и металоиди: олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел,  

тривалентен хром, шествалентен хром, обща α-активност и обща β-активност; 

анализират се всички или отделни показатели в по-голяма част от мониторинговите 

пунктове веднъж годишно през трето тримесечие. 

ІV група – органични вещества – еднократно през годината сe извършват 

анализи на пестициди – пункт при с. Белозем – 3 Сондажа – ПС. 

Оценката на химическото състояние на подземните водни тела за периода 2009-

2011 г. е лоша само за 1 от телата – порови води в Кватернер - Горнотракийска низина. 

Установени са отклонения в съдържанието на калций, нитрати, завишено съдържание 

на олово, арсен и никел. 

 

Пречистване на отпадъчни води 

В областта действат само 2 селищни пречиствателни станции за отпадни води в 

гр. Пловдив и гр. Хисаря, обслужващи 50% от населението в областта.  

През 2010 г. е открита новата пречиствателна станция за отпадни води в гр. 

Сопот. Тя е част от проект за цялостно обновяване на водния сектор в града и обслужва 

повече от 12 хиляди души в района. В изграждането на новото съоръжение, което е 

едно от най-модерните на Балканите, са инвестирани 18 млн. лв. Пречистването на 

водата на изхода на станцията е на 98%. 

 

Табл. 43 Пречистване на отпадъчни води 

Статистически 

зони,статистически 

райони, 

области,общини 

СПСОВ Първично 

пречистване 

Вторично 

пречистване 

Третично 

пречистване 

Обслужвани 

селища 

Дял на обслужваното 

население % 

общо В т.ч. поне с 

вторично 

пречистване 

2008 

БЪЛГАРИЯ 
68 15 52 1 85 43,8 41,2 
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ЮЦР 
7 1 6 - 7 29,0 28,5 

област Пловдив 
2 1 1 - 2 50,2 49,2 

Пловдив 
1 - 1 - 1 100,0 100,0 

Хисаря 
1 1 - - 1 55,6 - 

2009 

БЪЛГАРИЯ 
73 13 59 1 92 45,2 42,6 

ЮЦР 
8 - 8 - 9 29,3 28,8 

област Пловдив 
1 - 1 - 2 50,6 49,5 

2010 

БЪЛГАРИЯ 
79 12 66 1 102 47,6 45,2 

ЮЦР 
11 - 11 - 12 31,9 31,4 

област Пловдив 
1 - 1 - 2 50,8 49,8 

Източник:НСИ 

СПСОВ в гр. Пловдив обслужва 100% от населението на града, докато СПСОВ в 

гр. Хисаря обслужва малко над половината население на града. 

В 10 общини функционират пречиствателни станции към различни 

производствени обекти. 

 

Производствени обекти с пречиствателни станции: 

 

Община Брезово – „Брезово“ ООД, гр. Брезово, обект „Кланица за гъски“  

Община Калояново – „Деликатес – 2“ ООД, с. Житница, обект „Кланица с цех за 

месопреработка“, „Икай“ ООД, с. Житница.  

Община Карлово – ВМЗ АД гр. Сопот, „Българска роза“ АД, гр. Карлово, „Полидей -

2“ ООД, гр. Карлово, обект Млекопреработвателно предприятие, с. Домлян, „СКФ 

Берингс България“ ЕАД, гр. София – Площадка Кърнаре, обект Лагерен завод 

Община Куклен – КЦМ АД, гр. Пловдив, „Агрия“ АД, гр. Пловдив.  

Община „Марица“ – „Сокотаб България“ ЕООД – Фабрика за обработка на 

ориенталски тютюн, с. Бенковски, „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД, Завод за 

хладилници, с. Радиново, „Агри България“ ЕОД, с. Радиново, „Шнайдер Електрик 

България“ ЕАД, с. Бенковски, „Чичо Чарли“ ООД, „Фермата“ АД, гр. Пловдив – 

Месопреработвателно предприятие, с. Костиево.  

Община Първомай – ЕТ „Бор Чвор - Д. Минев“, с. Дълбок извор, обект „Малко 

млекопреработвателно предприятие“, „ТЕР - М“ ЕАД, гр. Първомай.  

Община Раковски – „Инса Ойл“ ООД, гр. Раковски, площадка Белозем „Терминал за 

нефт и нефтопродукти и Модулна инсталация за дестилация на нефт“, „Индустриална 

зона – Раковски“, с. Стряма.  
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Община Садово – „Галус 2004“ ЕООД, гр. София – „Кланица“, с. Милево за 

водоплаващи птици, „Булгафрост“ АД, с. Кочово, „Спиртна фабрика“, с. Катуница 

Община Стамболийски – „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. Стамболийски  

Община Съединение - „Щека Електроник България“ ЕООД, гр. Съединение,  „Аладин 

Техноклима“ ООД, гр. Съединение. 

  

Почви 

От 2010 г. е въведена нова мониторингова система на база един квадратен 

километър, като целта на мониторинга е обхващане на големи територии от почвено 

различие на територията на цялата страна. Пунктовете са определени, като са 

съобразени с типа на почвите, начина на трайно ползване и културите, които се 

използват. Определени са им географски координати, които образуват мрежа от 16х16 

км един от друг. Пунктовете за пробонабиране по мониторинговата система 16х16 км 

са следните: 

Пункт № 217, землище на с. Конуш, община Асеновград 

Пункт № 201, землище на с. Катуница, община Садово 

Пункт № 185, землище на гр. Пловдив – юг 

Пункт № 186, землище на с. Труд, община „Марица” 

Пункт № 187, землище на с. Черноземен, община Калояново 

Пункт № 188, землище на с. Михилци, община Хисар 

Пункт № 203, землище на с. Борец, община Брезово 

Пункт № 204, землище на с. Мраченик, община Карлово 

Пункт № 216, землище на с. Тополово, община Асеновград 

Пункт № 200, землище на с. Бачково, община Асеновград 

Пункт № 171, землище на с. Любен, община Съединение 

Пункт № 170, землище на гр. Съединение 

Пункт № 157, землище на гр. Клисура, община Карлово 

Пункт № 173, землище на с. Кърнаре, община Карлово 

Пункт № 189, землище на гр. Карлово 

Пункт № 202, землище на с. Ясно поле, община Марица 

Пункт № 184, землище на с. Дедево, община „Родопи“ 

Пункт № 233, землище на с. Православен, община Първомай 

 

Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители (пестициди). 
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На територията на РИОСВ 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. Общият брой на складовете 

през 2011 г. е 12 броя, в които се съхраняват 549 476 кг твърди пестициди и 31 467 

литра течни, и 3 бр. депа с 25 бр. стоманено-бетонови контейнери, в които се 

съхраняват 100 000 кг твърди пестициди и пестицидни отпадъци. При направените 

проверки на складовете през 2011 г. не са установени отклонения от изискванията на 

Наредба 7 на МРРБ за системите за физическа защита на строежите в Република 

България. 

 

 

Ерозия на почвите 

През 2011 г. година не са финансирани проекти против ерозията и не са известни 

такива, които се изпълняват на контролираната от РИОСВ – Пловдив територия. 

Дейностите по предотвратяване на почвената ерозия основно се финансират от МЗГ. 

 

Засоляване и вкисляване на почвите 

 Засоляване – изградени са опорни пунктове за мониторинг от НСМОС. 

 Вкисляване – изградени са опорни пунктове за мониторинг от НСМОС. 

 

Замърсяване на почвите със строителни и битови отпадъци 

На територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив, има образувани множество 

нерегламентирани и криминални 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 на замърсяване на почвите със смесени 

битови и строителни отпадъци. 

През последните години се наблюдава тенденция към намаляване на 

замърсяването на почвите. Това се отнася основно за земеделските земи и се дължи на 

кризата в земеделието, а оттам и на 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, резултатите от анализите на мониторинга показват тенденция 
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към задържане на замърсяването с олово, кадмий и цинк. Това се дължи на 

подобряването на въздушните пречиствателни съоръжения на КЦМ. 

Наблюдава се тенденция на безконтролно изхвърляне на строителни отпадъци от 

страна на строителните фирми в земеделски земи, вследствие на което се увреждат 

почвите и се унищожава хумусният слой. Липсва контрол от страна на общините по 

отношение на хумуса, липсват хумусни депа. 

 

Управление на отпадъци 

В област Пловдив в системата на организирано сметосъбиране е обхванато 

почти 100% от населението на региона. Проблем е недостатъчната осигуреност на по-

малките населени места с необходимия брой съдове за сметосъбиране. Броят на 

обслужените населени места към 2011 г. се е увеличил в сравнение с 2007 г. с 30 и 

възлиза на 213. Обслужваното население от системата за сметосъбиране е 100%. С по-

нисък дял от този за областта е община Първомай с 76,5% и Перущица с 95%. 

Годишното количество на събраните отпадъци на човек е около 350-460 кг/чов./г., с 

изключение на 2007 г., когато е 613 кг/чов./г. Стойностите на този показател са по-

ниски от тези за страната и Южен централен район.  

 

Табл. 44 Управление на битови и строителни отпадъци, област Пловдив 2008-2011 г. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Обслужвани населени 

места – брой  

183 202 202 203 213 

Дял на обслужваното 

население от системи 

за организирано 

сметосъбиране – %    

97,2 99,9 99,9 98,1 100,0 

Събрани битови 

отпадъци на човек от 

обслужваното 

население – кг/чов./г.  

613 345 355 467 357 

Депа за битови 

отпадъци – бр.  

46 38 27 7 6 

Депонирани битови 426 245 250 320 177 
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отпадъци – хил.т. 

Заета площ от депата 

– дка  

780 586 517 316 349 

Остатъчен капацитет 

на депата – м³ 

3 152 780 1 397 007 1 445 567 1 741 570 1 196 114 

Източник:НСИ 

В повечето общини се извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки 

(хартиени и картонени; пластмасови и стъклени) и са сключени договори с 

организациите по оползотворяване. 

За решаване на проблемите с битовите отпадъци е необходимо от общините да 

се предприемат конкретни действия за коригиране на системата за заплащане на такса 

„Смет“, което да става въз основа на реално формирани отпадъци, а не въз основа на 

данъчната оценка на имота, каквато е практиката до момента. 

В област Пловдив има само 1 депо за строителни отпадъци в с. Първенец, 

община „Родопи“. Депото представлява бивша баластриера. Експлоатира се от 1981 г. 

Заетата площ е над 205 дка. Експлоатацията ще продължи до запълване на 

баластриерата. Липсата на специализирани депа за строителни отпадъци води до 

неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми и 

формиране на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, 

както и замърсяване на зелените площи в самите населени места. 

На територията на РИОСВ – Пловдив са разположени 5 депа за производствени 

отпадъци, от които само 1 депо за опасни отпадъци: 

 Депо за производствени отпадъци (велц клинкер) на КЦМ АД, разположено в 

землището на с. Катуница, община Садово. Депото не е действащо. То е 

закрито и рекултивирано по Програма за възстановяване на минали екологични 

щети. На депото се извършва следексплоатационен мониторинг, съгласно 

сроковете и показателите от Наредба №8 /2004 г. 

 Депо за производствени и опасни отпадъци на КЦМ АД, разположено в 

землището на с. Катуница, община Садово – местност „Летището“. Депото е 

действащо. За неговата експлоатация КЦМ АД притежава Комплексно 

разрешително № 308-Н0/2008 г., издадено от Министерство на околната среда и 

водите – гр. София. РИОСВ – Пловдив ежегодно извършва проверка за спазване 

на условията в издаденото Комплексно разрешително № 308-Н0/2008 г. 
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 Депо за неопасни производствени отпадъци – „Горньовица“, находящо се в 

местността „Горньовица“, имот № 000225 в землището на гр. Стамболийски, 

община Стамболийски. Оператор на Депото е „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. 

Стамболийски. Депото не е действащо. 

 Депо за неопасни производствени отпадъци – „Чеиргьол“, находящо се в 

местността „Чеиргьол“, имот № 000217 в землището на гр. Стамболийски, 

община Стамболийски. Оператор на Депото е „Монди Стамболийски“ ЕАД, гр. 

Стамболийски. 

 Депо за неопасни отпадъци – утайки на ПСОВ – Пловдив, находящо се в 

землището на с. Катуница, община Садово, имот № 000425. Оператор на Депото 

е „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив. Депонирането на отпадъци на Депото е 

преустановено със Заповед № РД -169/ 24.08.2009 г. на Директора на РИОСВ – 

Пловдив. Изготвен е Проект за рекултивация и „Авариен план“ на Депото. 

 

Шумово замърсяване, вредни лъчения и опасни химични вещества  

Основните източници на шум в по-големите населени места в областта са 

автомобилният и жп транспортът, индустриалните предприятия и търговските обекти. 

При контролни или собствени измервания граничните стойности на еквивалентните 

нива на шума не са превишени, когато едновременно: 

 еквивалентните нива на шума по границата на промишлената площадка, 

намираща се в урбанизирана територия, не превишава граничните стойности за 

производствено-складови територии и зони (70 dB(A)), 

 еквивалентните нива на шума в местата на въздействие не превишават 

граничните стойности за съответната територия или устройствена зона, съгласно 

Приложение 2, Таблица 2 на Наредба №6/2006 г. (ДВ бр. 58 от 2006 г.). 

През 2011 г. са съставени общо 3 броя Актове за установяване на 

административно нарушение за неспазване на изискванията на Закона за защита от 

шума в околната среда на: „Захарен Комбинат Пловдив“ АД, гр. Пловдив, „Кингс 

Табако“ ЕАД, гр. Пловдив и „Растер Павлов“ ЕООД, гр. Първомай. 

През 2011 г. в сравнение с 2007 г. се наблюдава увеличение на пунктовете с 

регистрирани шумови нива в диапазоните 58-62 dB, 63-67 dB и 73-77 dB, намаление 

има само в пунктовете с шумови нива в диапазона 68-72 dB. 
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Табл. 45 Разпределение на наблюдаваните пунктове според регистрираните шумови 

нива - dB 

Година 

 

Наблюдавани 

пунктове -  

брой 

Разпределение на наблюдаваните пунктове  според регистрираните шумови 

нива - dB 

под 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82 

2010 
45  - 2 4 34 5  -  - 

2011 
45 - 5 6 28 6 - - 

 Източник: РИОСВ – Пловдив  

 

На територията на област Пловдив се осъществява радиологичен мониторинг 

на околната среда от Регионална лаборатория – Пловдив. За през 2011 г. включва 57 

пункта с необработваеми терени, 20 пункта за повърхностни и подземни води и 60 

пункта в района на обекти, потенциални замърсители с радиоактивност на територията 

на областите Пловдив, Пазарджик и Смолян. Осъществено е вземане на 3 аерозолни 

проби и е определена специфичната активност на радионуклидите U-238, Ra-226, Ra-

228, K-40, Pb-210, Cs-137 и Be-7 в атмосферния въздух на пунктове Пловдив, 

Пазарджик и Смолян. 

В Регионална лаборатория – Пловдив се извършва γ-спектрометричен анализ на 

пробите от почвен тип. Определя се съдържанието на естествените радионуклиди U- 

238, Ra-226, Th-232, K-40, Pb-210 и техногенния радионуклид Cs-137 в тях. Анализът за 

определяне съдържанието на уран, радий, обща алфа и обща β-радиоактивност на  

водните проби се извършва в ИАОС – София. От изпълнението на Програмата за 

радиологичен мониторинг на околната среда през 2011 г. и получените резултати 

следва, че: 

 Радиационният γ фон в Пловдивска област е в границите на характерните за 

страната фонови стойности. 

 Не са наблюдавани повишавания на специфичните активности на естествени и 

техногенни радионуклиди в атмосферния въздух на град Пловдив и стойностите 

не се различават от измерените през предходната година. 

 Определените специфични активности на радионуклиди в почвите от пунктовете 

на територията на Пловдивска област са в естествения за страната диапазон. 

 Измерените обща α и обща β-активности на водните проби от реките Марица, 

Тополница, Пясъчник, Чепеларска, Мечка показват добро радиационно 

състояние. 
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РИОСВ – Пловдив контролира над 100 обекта, които произвеждат, съхраняват, 

употребяват химични вещества и препарати. Изготвени са досиета на 117 фирми, от 

които 17 на производители, 45 на вносители на химични вещества и препарати и 57 на 

фирми потребители по веригата. 

В община Куклен се намират големи предприятия, произвеждащи опасни 

химични вещества и препарати – КЦМ АД и „Агрия“ АД, които са класифицирани като 

„Предприятия с висок рисков потенциал“ и подлежат на проверка най-малко веднъж 

годишно от страна на РИОСВ – Пловдив, като последната проверка е през 2011 година. 

На територията на община Пловдив се намират три обекта, класифицирани по чл. 104 

от Закона за защита на околната среда – „Лукойл България“ АД, „Нафтекс Петрол“ 

ЕООД, класифицирани като „Предприятия с висок рисков потенциал“. На територията 

на община „Марица“ се намират 4 обекта, в които се съхраняват химични вещества и 

препарати. В с. Бенковски е разположена газоснабдителната станция на „Витогаз 

България“ ЕАД, класифицирана като „Предприятие с висок рисков потенциал“. 

Предприятия производители, вносители и/или съхраняващи опасни вещества и 

препарати има в общините Асеновград, Първомай, Садово, Раковски, Брезово, 

Калояново, Карлово, Съединение, Стамболийски, Кричим и Сопот. 

През 2011 г. има издадени 14 разрешителни на предприятия на основание чл.104 

от ЗООС. Класифицирани с висок рисков потенциал са 8 бр., а с нисък – 6 бр. 

оператори. 

 

Защитени територии и биоразнообразие 

Съгласно Регистъра на защитените територии и защитените зони в България
13

 за 

област Пловдив тези територии са следните:   

 

Табл. 46 Резервати на територията на област Пловдив 

 
№ Резерват Площ (дка) Местоположение Цели на обявяване 

1. Джендема 4220.2 Община: Карлово, 

Населено място: гр. 

Калофер, гр. Карлово 

Местообитания на диви 

кози 

2. Стара река 1974.7 Община: Карлово, 

Населено място: гр. 

Карлово 

Запазване на уникални 

старопланински 

екосистеми 

3. Стенето 3578.8 Община: Карлово, 

Населено място: с. 

Кърнаре, с. Певците 

Вековни букови и 

смърчови гори 

4. Червената стена 3029.0 Община: Асеновград, Целият природен 

                                                 
13

 http://pdbase.government.bg/zpo/bg/index.jsp  

http://pdbase.government.bg/zpo/bg/index.jsp
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Населено място: гр. 

Асеновград, с. Бачково, с. 

Добростан 

комплекс на района 

 

Табл. 47 Природни забележителности на територията на област Пловдив 
 

№ Природна 

забележителнос

т 

Площ (хка) Местоположение Цели на обявяване 

1. Белинташ 2.3 Община: Асеновград, 

Населено място: с. Сини 

връх 

Опазване на скален масив 

2. Гаргина дупка    0.0 област: Пловдив, Община: 

Асеновград, Населено 

място: с. Мостово 

Опазване на местообитания на 

защитени и редки видове прилепи в 

пещерата 

3. Гюмбертията 0.5 Община: Лъки, Населено 

място: с. Белица 

Опазване на водопад 

4. Данов хълм    5.24 Община: Пловдив, 

Населено място: гр. 

Пловдив 

Запазване на ландшафта на 

уникални геоморфоложки 

образувания – част от тепетата в 

Пловдив 

5. Младежки хълм    36.2 Община: Пловдив, 

Населено място: гр. 

Пловдив 

Запазване на ландшафта на 

уникални геоморфоложки 

образувания – част от тепетата в 

Пловдив 

 

6. Свети дух    0.5 Община: Лъки, Населено 

място: с. Манастир 

Опазване на водопад 

7. Скален мост 4.0 Община: Лъки, Населено 

място: с. Белица 

Опазване на скален мост 

8. Сливодолско 

падало 

0.7 Община: Лъки, Населено 

място: с. Югово 

Запазване на естественото 

състояние и естетическите 

характеристики на забележителен 

обект на неживата природа – 

водопад над 40 м, и характерни 

прилежащи скални образувания; 

9. Сучурум - 

водопад 

0.49 Община: Карлово, 

Населено място: гр. 

Карлово 

 

Опазване на водопад 

10. Фосилни 

находки 

9100 Община: Първомай, 

Населено място: с. Бяла 

река, с. Езерово, с. 

Православен; 

Община: Садово, 

Населено място: с. 

Ахматово, с. Богданица, с. 

Поповица, с. Селци 

Опазване на вкаменелости от 

хоботни бозайници 

11. Хълм на 

освободителите 

22.0 Община: Пловдив, 

Населено място: гр. 

Пловдив 

Запазване на ландшафта на 

уникални геоморфоложки 

образувания – част от тепетата в 

Пловдив 

 

 

Табл. 48 Защитени местности на територията на област Пловдив 
 

№ Защитена 

местност 

Площ (хка) Местоположение Цели на обявяване 
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1. Анатема 121.9 Община: Асеновград, 

Населено място: гр. 

Асеновград 

Опазване находища и 

местообитания на редки и защитени 

растителни и животински видове 

2. Аязмото 3.71 Община: Асеновград, 

Населено място: с. 

Конуш 

Опазване местообитанията и 

популациите на застрашени, редки и 

защитени видове птици 

3. Барикадите 119.7 Община: Хисаря, 

Населено място: с. 

Старосел 

Опазване на вековна букова гора и 

характерен ландшафт с 

широколистни горски и ливадни 

съобщества 

4. Борсук кая 57.3 Община: Карлово, 

Населено място: с. 

Христо Даново 

- 

5. Върлишница 189.82 Община: Карлово, 

Населено място: гр. 

Клисура 

Опазване на вековна букова гора и 

характерен ландшафт с 

широколистни горски съобщества 

6. Герена 1.08 Община: Хисаря, 

Населено място: с. 

Паничери 

Опазване на местообитание на 

защитен животински вид - гнездова 

колония на сива чапла, изградена в 

тополово насаждение, намиращо се 

в сервитута на напоителен канал в 

местността „Герена“ 

7. Голица 56.08 Община: Родопи, 

Населено място: с. 

Лилково 

Опазване на вековна иглолистна 

гора от бял бор, смърч и бяла мура 

8. Гонда вода 74.6 Община: Асеновград, 

Населено място: с. 

Бачково 

Опазване на вековна гора от черен 

бор 

9. Гъстите дъбчета 38.42 Община: Калояново, 

Населено място: с. 

Бегово 

Опазване на естествена вековна 

дъбово-благунова гора 

10. Дебелата кория 0.43 Община: Калояново, 

Населено място: с. 

Черноземен 

Опазване на естествено находище на 

блатно кокиче 

11. Дъбето 10.34 Община: Асеновград, 

Населено място: с. Нови 

извор 

Опазване на вековна благуново-

летен дъбова гора, единствената 

равнинна естествена дъбова гора в 

област Пловдив 

12. Дъбите-конска 

поляна 

292.4 Община: Хисаря, 

Населено място: с. 

Кръстевич 

Опазване на естествена дъбово-

букова гора, с наличие на голям 

брой вековни дървета 

13. Клувията - дива 

вода 

330.1 Община: Асеновград, 

Населено място: с. 

Бачково 

- 

14. Козница 650.16 Община: Кричим, 

Населено място: гр. 

Кричим; 

Община: Родопи, 

Населено място: с. 

Скобелево 

Опазване на най-голямото в 

Родопите находище на дървовидна 

хвойна (Juniperus excelsa Bieb) 

15. Кричим 169.77 Община: Стамболийски, 

Населено място: с. 

Куртово Конаре 

Опазване на местообитанията и 

популациите на защитени видове 

растения и животни, в т.ч. ветрушка, 

обикновен мишелов, ястреб, малък 

корморан, бял щъркел, черен 

щъркел, голяма бяла чапла, сива 

чапла, представители на разред 

пойни птици, сови, кълвачи, 

прилепи, невестулка, видра, 
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обикновена блатна костенурка, 

шипоопашата костенурка, 

шипобедрена костенурка, крастава 

жаба, жаба дървесница, малък 

тритон; 

Съхраняване на уникална лонгозна 

гора и забележителен ландшафт 

16. Лале баир 6.92 Община: Асеновград, 

Населено място: гр. 

Асеновград 

Опазване на естествено находище на 

родопско лале 

17. Марциганица 27.5 Община: Асеновград, 

Населено място: с. 

Добростан 

Опазване на забележителен пейзаж 

18. Мъртвицата 1.0 Община: Садово, 

Населено място: с. 

Поповица 

Опазване на находище на бяла водна 

лилия 

19. Находище на 

блатно кокиче 

17.85 Община: Първомай, 

Населено място: с. 

Виница 

Опазване на естествено находище на 

блатно кокиче 

20. Находище на 

блатно кокиче 

234.44 Община: Първомай, 

Населено място: с. 

Градина 

Опазване на естествено находище на 

блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) 

и естествена равнинна крайречна 

гора от полски ясен (Fraxinus 

oxycarpa), полски бряст (Ulmus 

minor) и летен дъб (Quercus robur) 

21. Находище на 

дървовидна 

хвойна 

13.2 Община: Асеновград, 

Населено място: с. 

Бачково 

Опазване естествено находище на 

дървовидна хвойна 

22. Нощувка на 

малък корморан 

- Пловдив 

82.09 Община: Марица, 

Населено място: с. 

Костиево; 

Община: Пловдив, 

Населено място: гр. 

Пловдив; 

Община: Родопи, 

Населено място: с. 

Оризари 

Опазване местообитание, място за 

почивка и струпване по време на 

миграция на малък корморан 

(Phalacrocorax pygmaeus) 

23. Перестица 6.05 Община: Перущица, 

Населено място: гр. 

Перущица; 

Община: Родопи, 

Населено място: с. 

Устина 

Опазване на гнездово местообитание 

на черен щъркел и характерен 

ландшафт 

24. Поповата ада 17.89 Община: Първомай, 

Населено място: с. 

Виница 

1. Опазване на природни 

местообитания с консервационна 

значимост – вътрешни лонгозни гори 

край р.Тунджа и р. Марица и смесени 

тополови гори край реките; 

2. Опазване на защитени 

животински видове, като: голям 

гребенест тритон, обикновена 

блатна костенурка, каспийска блатна 

костенурка, малък корморан, нощна 

чапла, малък воден бик, черна каня, 

черен кълвач, видра и др.; 

3. Запазване на представителни 

съобщества и екосистеми от 

островен тип в поречието на р. 

Марица. 
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25. Сечената кория 11.35 Община: Брезово, 

Населено място: с. 

Чехларе 

Опазване на естествена вековна 

дъбово-благунова гора 

26. Скалния 

комплекс 

„Караджов 

камък“ 

129.75 Община: Асеновград, 

Населено място: с. 

Мостово, с. Сини връх 

Опазване на местообитания на 

защитени и редки видове животни 

27. Средната поляна 17.19 Община: Карлово, 

Населено място: с. 

Богдан 

Опазване на вековна букова гора 

28. Средногорец 15.51 Община: Карлово, 

Населено място: с. 

Каравелово 

Опазване на вековна букова гора и 

характерен ландшафт с 

широколистни горски и ливадни 

съобщества 

29. Тракийски 

равнец 

8.03 Община: Марица, 

Населено място: с. 

Маноле 

Опазване на растителен вид 

тракийски равнец (Achillea thracica) 

и нейното местообитание 

30. Усойката 4.53 Община: Асеновград, 

Населено място: с. 

Добростан 

Опазване на вековна гора от черен 

бор 

31. Чивира 88.49 Община: Карлово, 

Населено място: с. 

Каравелово; 

Община: Хисаря, 

Населено място: с. 

Старосел 

Опазване на вековна букова гора и 

характерен ландшафт с 

широколистни горски и ливадни 

съобщества 

32. Чинар дере 44.57 Община: Асеновград, 

Населено място: с. 

Тополово 

Опазване естествено находище на 

източен чинар 

33. Чинарите 1.13 Община: Родопи, 

Населено място: с. 

Белащица 

Опазване на естествено находище на 

източен чинар (Platanus orientalis) 

34. Шарения остров 1.36 Община: Първомай, 

Населено място: гр. 

Първомай 

Опазване на типична, естествено 

формирала са лонгозна растителност 

върху островно образувание на р. 

Марица 

 

 

НАТУРА 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, 

целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и 

местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в 

областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. На 

територията на област Пловдив попадат голяма част от защитените по НАТУРА 2000 

територии в България. Целите на опазване на тези територии могат да бъдат сведени до 

следното: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
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включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

За територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив, са одобрени и обнародвани 

11 зони за дивите птици и 21 зони по местообитанията. Две от защитените зони – една 

за дивите птици и една за местообитанията, попадат в обхвата на община Лъки и се 

контролират от РИОСВ – Смолян. 98,5% от територията на община Лъки попада в 

НАТУРА 2000. 

Защитени зони по Натура 2000 за опазване на дивите птици в Пловдивска област 

са: „Централен Балкан“, „Язовир Пясъчник“, „Язовир Конуш“, „Рибарници Пловдив“, 

„Бесапарски ридове“, „Марица Първомай“, „Оризища Цалапица“, „Марица Пловдив“, 

„Персенк“, „Добростан“, „Средна гора“, „Централен Балкан буфер“. 

Защитени зони по Натура 2000 за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна в Пловдивска област са: „Река Чая“, „Бесапарски възвишения“, 

„Градинска гора“, „Трилистник“,  „Гора – Шишманци“, „Река Въча Тракия“, „Река 

Стряма“, „Река Каялийка“, „Река Мечка“, „Река Черкезица“, „Река Чинардере“, „Река 

Омуровска“, „Река Пясъчник“, „Река Марица“, „Брестовица“, „Родопи – Западни“, 

„Родопи – Средни“, „Попинци“, „Средна гора“, „Централен Балкан – буфер“, 

„Централен Балкан“. 

III.  SWOT АНАЛИЗ  

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятното географско и 

транспортно-географско местоположение 

е важен фактор за развитието на 

интеграционни процеси и добра 

пространствена и функционална 

обвързаност със страната, съседните 

държави и Европа; 

 Плодородни почви с висока 

категория, подходящи за всички видове 

земеделски култури; 

 Разнообразен релеф, равнинен в 

Пловдивското поле – благоприятен за 

селско стопанство, строителство, 

 Котловинният характер на полето е 

предпоставка за дискомфортни 

проявления на климата – силно 

прегряване и охлаждане в равнината част, 

безветрие, мъгли и задържане на 

замърсители в атмосферата; 

 Намаляване на населението на 

област Пловдив; 

 Отрицателен естествен прираст в 

областта; 

 Висок дял на микропредприятията 

– над 90% от общия брой в областта; 

 Доминиране на гр. Пловдив 
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транспорт и раздвижен в планинската част 

– за развитие на отдиха, в т.ч. и на 

зимните спортове; 

 Стопанско значение на горите в 

Родопската част на областта, наличие на 

разнообразен дивеч, което е предпоставка 

за развитието на ловен туризъм (община 

Лъки); 

 Наличие на уникални за страната 

защитени видове и добре изградена мрежа 

от защитени територии; 

 Увеличаване на броя и дела на 

населението с висше и средно 

образование; 

 Сравнително висок дял на 

населението в групата 15 до 64 г., от която 

се формира основно трудовия потенциал; 

 Областният град е университетски 

център; 

 Увеличаване на преките 

чуждестранните инвестиции в 

предприятията от нефинансовия сектор; 

 Наличие на многоотраслова 

промишленост с относително добър 

баланс на стари и нови производства; 

 Област Пловдив е традиционен 

производител на храни и напитки; 

 Важен фактор за развитието на 

областта е наличието на международния 

летищен комплекс в Пловдив; 

 Наличие на промишлени зони и 

търговски и логистични центрове в 

Пловдив и Пловдивска област; 

 Производствен опит на 

населението в растениевъдството 

(специфични производства – ориз, 

фъстъци) и животновъдството; 

 Трайни положителни тенденции в 

броя и структурата на заетостта на 

населението, отразяващи положителното 

икономическо развитие на групата 

общини; 

 Разкриване на нови работни места 

– допълнителен фактор за преодоляване 

на кризата; 

 Богато културно-историческо 

наследство, наличие на благоприятни 

природни ресурси, традиции и опит на 

местното население в предлагането на 

(концентрация на население и функции) 

над останалите населени места и 

създаване на силна зависимост от ядрото; 

 Висок дял на екстензивните форми 

на растениевъдното и животновъдното 

производство, водещ до понижаване на 

почвеното плодородие; 

 Влошена характеристика на 

горската растителност в някои части на 

областта;  

 Богатите природни и антропогенни 

рекреационно-туристически ресурси не са 

валоризирани в достатъчна степен; 

 Нарастване на броя на 

безработните лица (безработица 9,6 %); 

 Нарастваща бедност на голяма част 

от селското и немалка част от градското 

население; 

 Висока миграция към гр. Пловдив, 

столицата и чужбина; 

 Недостатъчна обвързаност между 

образованието и бизнеса; 

 Териториални различия по 

отношение на доходите на неселението; 

 Териториални различия в 

икономическото развитие на общините в 

областта; 

 Технологично остаряла 

производствена база в редица 

предприятия; 

 Понижаване на нивото и затруднен 

достъп до здравното обслужване поради 

неравномерно разпределение на 

болничните заведения в областта, 

наличие на общини без такива; 

 Неравномерно териториално 

разпределение на социалните услуги на 

територията на област Пловдив; 

 Амортизиран сграден фонд и 

материално-техническа база в областта на 

културата; 

 Амортизирано експлоатационно 

състояние на изградените 

канализационни системи; 

 Недостатъчен брой пречиствателни 

станции за отпадни води в областта 

 Замърсяването с ФЧП10 

продължава да бъде основен проблем за 

качеството на атмосферния въздух;  
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туристически услуги; 

 Добро ниво на транспортен достъп 

на областта. 

 

 Много лошото общо състояние на 

част от водните тела, дължащо се на 

заустване на промишлени и битови 

отпадъци, вливане на непречистени 

битови и промишлени отпадъчни води. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Създаването на индустриални, 

промишлени и логистични зони ще 

гарантира използване на потенциала и 

ресурсите на територията и създаване на 

разнообразни клъстери; 

 Използване на потенциала на 

общините в северната равнинна част за 

развитие на екоземеделие; 

 Обединяването на усилията на 

групата общини за подготовка на 

програми и проекти ще увеличи 

шансовете за финансово подпомагане по 

национални и европейски програми; 

 Подобряване на пътищата от по-

висок клас и пътищата от 

Републиканската пътна мрежа; 

 Изнасянето на някои 

професионални училища от гр. Пловдив в 

съседни общини с подходящ 

икономически профил ще осигури кадри с 

необходимите знания, ще подпомогне 

развитието на общините и ще намали част 

от ежедневните пътувания; 

 Използване на огромния потенциал 

за бъдещо развитие на летищния 

комплекс поради неговото важно 

разположение на територията на страната 

 Ефективно оползотворяване на  

потенциал за бъдещо туристическо 

развитие; 

 Прилагането на мерки за опазване 

на водите от замърсяване; 

 Регулиране на речния отток, 

подобряване на водоснабдяването на 

населените места и осигуряване на води за 

напояване чрез осъществяване на 

хидротехнически мероприятия; 

 Подобряване на качеството на 

повърхностните води чрез изграждането 

(довършването), реконструкцията и 

модернизацията на пречиствателни 

станции за отпадни води в областта; 

 Разработване и реализиране на 

 Влошаване на възрастовата 

структура на работната сила при 

продължаване на тенденцията за общото 

застаряване на населението и 

евентуалното нарастване на пенсионната 

възраст ще ограничи възможностите на 

по-младото поколение за работа и 

своевременна професионална реализация; 

 Отрицателният естествен прираст, 

дължащ се на намалена фертилност и 

неблагоприятната възрастова структура на 

населението ще окаже неблагоприятно 

влияние върху неговото  възпроизводство; 

 Обезлюдяване на северните и 

южните части на областта, което води до 

стопанския упадък на тези територии; 

 Недостатъчното предлагане на 

работни места за млада и 

висококвалифицирана работна ръка (вкл. 

и в сферата на високите технологии) би 

довело до емиграция на най-ценната част 

на работната сила;  

 Подценяването на възможностите 

за ефективно интегриране на аграрния 

сектор с преработващата промишленост в 

условията на пазарна икономика ще 

ограничат предпоставките за социално-

икономическо развитие, което да е в 

съответствие със съществуващия 

потенциал, традиции и съвременни 

тенденции; 

 Продължаващата тенденция към 

увеличаване на броя на регистрираните 

безработни в Бюрата по труда през 

годините; 

 Запазване на сравнително висок 

дял на лицата, устойчиво разчитащи на 

социални помощи и които не търсят 

активно работа; 

 Липса на достатъчно средства за 

подобряване на състоянието на 

републиканската и общинска пътна 

мрежа; 
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проекти в областта на устойчивото 

стопанисване на горите, запазване на 

биоразнообразието и екоравновесието; 

 Създаване на предпоставки за 

задържане на населението в малките 

градски и селски общини чрез 

разработване и реализиране на програми и 

проекти; 

 Доизграждане, усъвършенстване и 

технологично обновление на 

инфраструктурата чрез включване в 

проекти на национални и европейски 

програми; 

 Повишаване на ролята на Пловдив 

и областта като европейски и балкански 

транспортен и логистичен център.  

 Недостиг на финансови средства за 

реализиране на проекти в областта на 

ефективното използване на природните 

ресурси и опазване на околната среда; 

 Ниско ниво на държавни субсидии 

и частни инвестиции в инфраструктурата 

на научните организации; 

 Съсредоточаване на инвестициите 

в по-големите градове: Пловдив, Карлово, 

Асеновград, и забавяне на икономическия 

растеж на по-малките общини. 

 

 

 

 

 

 

IV. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

Подход и водещи принципи при разработването на стратегическата рамка 

Стратегическата рамка за развитие на област Пловдив представлява логическа и 

функционално-времева проекция и своеобразен „отговор“ на идентифицираните и 

оценени сравнителни предимства, потенциали и проблеми на територията на областта. 

Същата е пряко насочена към осигуряването на необходимите предпоставки за 

генериране на осезаем приобщаващ растеж на областната икономика, смекчаване на 

вътрешнообластните диспаритети и осигуряването на адекватна на нуждите на 

местната общност и бизнесa среда, инфраструктурна осигуреност и обслужване. 

Разработването на настоящата стратегическа рамка за развитие на област 

Пловдив е изцяло в съответствие с методите и подходите на стратегическото 

индикативно планиране на регионалното развитие, разглеждани като комплексен 

динамичен и пространствено обусловен процес, задвижван от нуждите и желанията на 

местната общност, съобразени със съществуващия нормативен и стратегически 

контекст на развитието в eвропейски, национален и регионален план, сравнителните 

предимства и потенциал на територията.  

В „технологично“ отношение разработваната стратегия за развитие на област 

Пловдив включва: 

 Събрана е необходимата количествена и качествена информация, чрез 

която да се извърши необходимата обективна оценка на статуса на 
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територията, съществуващите „тесни“ места в развитието на областта, 

като същевременно беше събрана допълнителна информация относно 

очакванията на заинтересованите страни по отношение желаното бъдещо 

състояние на област Пловдив към хоризонта на следващия програмен 

период; 

 Събраната информация е подложена на процедура по осъществяването на 

задълбочен, оценъчен анализ с фокус върху пространственото адресиране 

на идентифицираните потенциали, ресурси за развитие, както и върху 

факторите и проблемите, които ограничават възможностите за 

„капитализиране“ на сравнителните предимства на територията на област 

Пловдив. 

 Въз основа на заключенията и изводите от аналитичния етап чрез метода 

на SWOT анализа е конструирана матрица, отразяваща силните, слабите 

страни, възможностите и заплахите пред развитието на област Пловдив 

през периода 2014-2020 г. Разработената матрица на SWOT анализа 

фактически осигурява логическата и функционална връзка между 

аналитичната и стратегическата част на Областната стратегия за развитие 

на област Пловдив; 

 Чрез комплексна и интегрирана интерпретация на оценените сравнителни 

предимства, ресурси, нереализирани потенциали и съществуващите 

проблеми е формулирана стратегическата рамка на документа, чиято 

логика включва: формулиране на визия за развитие, дефиниране на 

основни стратегически цели, приоритети, специфични цели и свързани с 

тях конкретни мерки. 

Цялостният процес на разработване на настоящия стратегически документ е 

представен схематично на фигурата по-долу: 
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Обща схема на процеса на изготвяне на ОСР на област Пловдив 

Като цяло настоящата стратегическа рамка за развитие на област Пловдив цели 

да намери необходимия баланс между интересите на ключовите заинтересовани страни: 

държавните и местни власти, бизнеса и местните общности в рамките на областта. От 

друга страна, област Пловдив като част от пространството на Южен централен район и 

страната, играе важна „интегрираща“ роля, имаща ключово значение за осигуряване на 

оптималното функциониране на системата за регионално развитие в страната, 

балансираща в голяма степен процесите на социално-икономическо развитие в Южна 

България, свързвайки, от една страна, столичния град и Източната приморска 

периферия на страната, а от друга, осигурявайки интеграцията между Задбалканските 

котловини и Родопския масив.  
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Балансът между тези интереси и ролята на областта в национален и 

регионален контекст се изразяват в: 

 Осигуряване на необходимата „управляемост“, „предвидимост“ и 

„планомерност“ на развитието на територията на областта; 

 Създаването на оптимални условия за ефективно и пълноценно 

„ангажиране“ на местните потенциали и ресурси за постигането на 

устойчив и приобщаващ растеж; 

 Постигането на висока степен на атрактивност на областта – за 

привличане на инвестиции, делови и рекреационни интереси; 

 Устойчиво и ефективно „експлоатиране“ и „капитализиране“ на 

сравнителните предимства на област Пловдив; 

 Създаване на необходимите условия, от една страна, за развитието на 

традиционните и устойчиво развиващи се икономически сектори, а от 

друга, тяхното надграждане с високотехнологични и иновационни 

дейности, въз основа на значителния образователен и академичен 

потенциал на областта;   

 Подобряване на условията на живот на местната общност и смекчаване на 

вътрешнообластните различия по отношение на качеството на живот и 

средата на обитаване; 

 Съхраняване, опазване и устойчиво използване на даденостите на 

територията и формирания уникален природно-културен ландшафт на 

областта. 

Във връзка с осигуряването на необходимите предпоставки за постигане на 

оптимално ниво на „посрещане“ на горепосочените очаквания от приложението на 

настоящия стратегически документ, в процеса на неговото изготвяне са съблюдавани 

следните основни принципи: 

 Приемственост и съгласуваност: стратегическият документ е разработен в 

рамките на съществуващия европейски и национален нормативен и 

стратегически контекст на политиката на регионално развитие, съобразен 

е със съществуващите действащи стратегически и планови документи в 

рамките на област Пловдив и Южен централен район;  
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 Устойчивост: стратегическият документ акцентира върху цели и мерки, 

които ще оказват устойчив интегриран позитивен ефект върху 

териториалното развитие; 

 Спазване на строго дефинирана логическа и йерархична структура при 

определяне на отделните компоненти на стратегическата рамка на 

областната стратегия и на тяхното съдържание. 

 

АНAЛИЗ – SWOT – ВИЗИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ – ПРИОРИТЕТИ 

– МЕРКИ 

 Възможно най-ясно пространствено адресиране на проблеми и решения; 

 Интегриран териториално обусловен подход при определяне на 

стратегическите насоки за развитие; 

 Приоритетизация на стратегическите и кумулативни ефекти от 

интервенциите върху комплексното развитие на областта; 

 Прагматичен подход в оценката и адресирането на нуждите и 

балансирането на интересите; 

 Налагане на комплексен подход в структурирането на стратегическата 

рамка с акцент върху прилагането на максимално ниво на публичност в 

процесите на вземане на решения; 

 Осигуряване на адекватна обществена комуникация и максимално 

обективна обществено достъпна информация за заинтересованите страни 

и местната общност по отношение стратегическата рамка. 

Тези принципи, както и необходимостта от разработването на „работещ“ 

стратегически документ, предполагат Областната стратегия за развитие на област 

Пловдив да: 

 Фокусира върху съответствието между стратегическата, националната и 

европейската рамка на политиката за регионално развитие; 

 Осигури добра информационна основа при обосновка на предвижданите 

интервенции; 

 Се придържа към изискванията на съществуващия нормативен, 

икономически, социален и организационен контекст; 
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 Определи реалистична и същевременно широко приета от заинтересованите 

страни визия и стратегическа рамка; 

 Ангажира ефективно заинтересованите страни в процеса на разработването и 

актуализацията; 

 Комуникира ясно ключовите послания с различните социални и 

икономически субекти, които засяга; 

 Се базира на опростена като структура и логика стратегическа рамка, но с 

конкретни пространствени очертания на нейното приложение; 

 Осигури ефективен и работещ механизъм за наблюдение, контрол и 

отчетност. 

 

Контекст на стратегическата рамка за развитие на област Пловдив за 

периода 2014-2020 г. 

 

Областната стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014-2020 г. е 

съобразена със специфичните изисквания на основополагащите за целия ЕС 

стратегически документи, както и с нормативни документи, касаещи общностното и 

националното законодателство в областта на регионалното развитие и секторните 

политики. Европейските стратегически документи и регламенти са изготвени в 

съответствие с изискванията на общността за определяне на основните цели на 

политиката за развитие и главните приоритети, които ще бъдат съфинансирани от 

структурните инструменти на ЕС през програмния период 2014–2020 г. Заложените в 

тях стратегически параметри следва да бъдат отразени и в българските 

стратегически документи, в т.ч. в Областната стратегия за развитие на област 

Пловдив.  

Стратегията „Европа 2020“ (2010 г.) задава рамката на необходимите 

интервенции за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в 

страните и регионите на ЕС. Към предмета на настоящата задача съществено 

отношение има една от важните препоръки на ЕК към Стратегия „Европа 2020“ – „За 

да бъдат осъществени промените, Стратегията „Европа 2020“ се нуждае от по-добра 

насоченост, ясни цели и прозрачни показатели за оценка на напредъка. Това ще 

наложи изграждането на силна рамка на управление, чиито инструменти се използват 
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добре, за да се гарантира навременно и ефективно изпълнение“
14

. Ключовите 

параметри на петте главни цели на ниво ЕС до 2020 г.
15

 следва да бъдат 

интерпретирани като ориентири (желано състояние) за системата на програмиране и 

стратегическо планиране на регионалното развитие в нашата страна и да изпълняват 

ролята на водещи насоки за разработваните стратегически и планови документи в 

страната към хоризонт 2020 г. 

Петият кохезионен доклад съдържа оценка на постиженията на европейската 

политика за сближаване, както и структуроопределящи насоки за развитието на ЕС 

през програмния период 2014-2020 г.
16

 В първоначалния му вид докладът се базира на 

социално-икономически данни, предхождащи финансовата, икономическата и 

социалната криза, обхванала ЕС след 2008 г., което наложи впоследствие в него да 

бъдат отразени редица препоръки и допълнения от страна на редица европейски 

институции. В резултат част от насоките за икономическо, социално и териториално 

сближаване в доклада бяха актуализирани и/или преформулирани. По-важните от тях, 

имащи връзка с разработването на ОСР на област Пловдив 2014-2020 г., се отнасят до:  

 необходимостта от нова политика за сближаване за всички региони, 

адаптирана към тяхното равнище на развитие;   

 създаването на нова междинна категория региони, чийто БВП на глава от 

населението е между 75% и 90% от БВП на Общността, с цел да замени 

действащата понастоящем система за постепенно оттегляне и постепенно 

въвеждане на подкрепата, за да се ограничи наблюдаваният прагов ефект при 

праг от 75% от БВП на Общността (сегашен праг на допустимост между цел 1 и 

цел 2) и да се гарантира еднакво третиране на регионите; 

 необходимостта от отчитането и на други показатели, допълващи БВП, за 

да бъдат отразени по-добре степента на развитие на всеки регион и 

възникващите в него специфични проблеми на социално и териториално 

сближаване (подрегионални различия, разлики в доходите, равнище на 

безработицата, достъп до услуги от общ интерес (УОИ), достъп и оперативна 

съвместимост на транспортните средства, качество на околната среда, 

                                                 
14

 Съобщение на Комисията, Брюксел, 3.3.2010 г., COM(2010) 2020 окончателен 
15

 Стр. 4 от Техническата спецификация 
16

 Вж. Заключения от Петия доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване: 

бъдещето на политиката на сближаване, COM(2010) 642 
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социално благополучие, равнище на образование и др.), на базата на списък с 

териториални показатели, с източник EUROSTAT и ORATE
17

; 

 необходимостта да се подкрепи хармоничното развитие на ЕС чрез 

мобилизиране на вътрешния потенциал на всички региони и намаляване на 

неравенството между нивата на развитие на европейските региони, както е 

предвидено в член 174 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз; 

 въвеждането на принципа за по-голяма гъвкавост при организирането на 

оперативните програми, за да може да се действа на различни 

териториални равнища (подрегионално, регионално, мултирегионално и 

макрорегионално) в зависимост от териториалните специфики или 

функционални пространства, като например речните басейни, планинските 

райони и др. 

 определянето на приоритетна териториална цел в допълнение към темите, 

свързани със Стратегията „Европа 2020“, както и вземането под внимание  на 

регионите с териториални специфики по член 174 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

Процесът на разработването на ОСР трябва да се съобрази и с постановки, 

заложени и в други стратегически и нормативни документи на ЕС, като: 

 Лисабонската стратегия 2000 г. (и актуализациите в нея), в която главният 

акцент е поставен върху необходимостта от развитие на икономика, базирана 

на знанието чрез адаптиране към промените в информационното общество и 

ускоряване на научноизследователската и развойната дейност, както и 

усъвършенстване на социалния модел чрез инвестиране в развитието на 

човешките ресурси и провеждане на активна политика на заетост. 

 Допълненията към Лисабонската стратегия, направени в областта на 

устойчивото развитие (срещата в Гьотеборг на Европейския съвет през юни 

2001 г.), както и изискването за заделяне на не по-малко от 3% от БВП на 

страните-членки за научноизследователска и развойна дейност (срещата на 

Европейския съвет в Барселона през 2002 г.), което е потвърдено и доразвито 

в Стратегията „Европа 2020“. 

                                                 
17

 Европейска мрежа за наблюдение на устройството на територията (ORATE/ESPON). 
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 Хартата на Общността за основните социални права (от 1997 г. тя е 

неразделна част от договорното право на ЕС), в която са формулирани 

правата на работещите в ЕС – свободно движение, справедливо заплащане, 

по-добри условия на труд, социална защита, равностойно отношение към 

жените и мъжете, закрила на децата, на възрастните и на хората с 

увреждания и др. 

 Хартата от Лайпциг за устойчиви европейски градове (2007 г.), в която са 

заложени общите принципи и стратегии на политиката за развитие на 

градските райони (интегрирано развитие на градските райони, балансирана 

териториална организация на основата на европейската полицентрична 

градска структура и др.). 

 Решението на Европейския парламент от 23 май 2007 г. относно 

въздействието и последиците от структурните политики за кохезията на ЕС
18

 

и др. 

Разработването на ОСР на област Пловдив за периода 2014-2020 г. трябва да е в 

синхрон с основополагащи национални стратегически документи, както и с други 

свързани проекти и дейности, което е ключово изискване на техническата 

спецификация.  

От програмните и стратегическите документи тясна връзка с предмета на 

поръчката имат Националната програма за реформи за 2010-2013 г., Националната 

програма за развитие „България 2020“, Националната концепция за пространствено 

развитие на България за периода до 2020 г., Националната стратегия за регионално 

развитие на Република България за периода 2014-2020 г., Регионалният план за 

развитие на Южния централен район за периода 2014-2020 г. и др.  

 Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият 

стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за 

развитие на страната до 2020 г. Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са 

дефинирани на базата на изготвен за целта социално-икономически анализ, както и на 

получените становища в рамките на публичните дискусии на всеки един етап от 

изработването на документа. Формулираните цели на правителствените политики ще 

                                                 
18

 Вж. Официален вестник на Европейския съюз, C 102 E/286, 24.4.2008 
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осигурят постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения 

стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план. 

 НПР БГ2020 е документ за националните решения за растеж. Той е в 

съответствие с ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но 

въплъщава стремежа на държавата за избор на национален път за напредък. 

 НПР БГ2020 е интегриран документ за социално-икономическото развитие на 

България до 2020 г, показващ връзката между приоритетите на ЕС в контекста на 

Стратегията „Европа 2020“ и националните приоритети на България. Той обхваща 

пълния комплекс от действия на държавата в областта на социално-икономическото 

развитие, като същевременно определя мястото на мерките за постигане на 

националните цели, чието реализиране е заложено в Националната програма за 

реформи, Конвергентната програма и всички действащи стратегически и програмни 

документи. Поради това НПР БГ2020 осигурява и основа за програмния документ по 

Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. 

 Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 

г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната 

политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и 

за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства  

в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 

  НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално 

развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на 

секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.  

 НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване 

между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните 

политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите. 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и 

акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на 

секторните политики. Заедно с НСРР 2012-2022 г. тя е основен документ в най-новото 

ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво 

пространствено развитие. При разработването на РПР на ЮЦР концепцията е 

използвана като основа и регулатор за постигане на комплексно, интегрирано 
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планиране на регионалното ниво в контекста на националното и общоевропейското 

пространствено развитие. Моделът за развитие на ЮЦР доразвива и конкретизира 

заложените в националната концепция постановки. 

Регионалният план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) като 

един от шестте плана за развитие на ниво 2 за периода 2014-2020 г. е съществен 

елемент в йерархичната система от документи за стратегическо планиране на 

регионалното развитие. Той определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

интегрирано регионално и местно развитие на територията на района, отчитайки 

специфичните му характеристики и потенциал за развитие.  

РПР е разработен на интегрирано териториално равнище като фокусна точка, в 

която се срещат два планови подхода: подходът „отгоре-надолу“, т.е. от националното 

равнище, с подхода „отдолу-нагоре“ – инициативите за развитие от областите и 

общините. Важна задача на РПР е да следва зададената в Националната стратегия за 

регионално развитие 2012-2022 г. (НСРР) обща стратегическа платформа, като 

същевременно я пренесе на по-ниските териториални нива.  

 

ВИЗИЯ 

 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Е РЕГИОН С БАЛАНСИРАНА И УСТОЙЧИВА 

ИКОНОМИКА, С ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И С 

ВЪЗСТАНОВЕНА, СЪХРАНЕНА И ЗДРАВОСЛОВНА ЖИЗНЕНА И ОКОЛНА 

СРЕДА. 

 

Настоящата Визия за развитие на област Пловдив за периода 2014-2020 г. е 

съобразена със: 

 Спецификата на областната стратегия за развитие като средносрочен 

стратегически документ с индикативен характер; 

 Периода, за който се отнася – 2014-2020 г.; 

 Общите и специфични цели, насочени към създаване на условия за: 

- устойчиво развитие на територията, 

- намаляване на вътрешноградските различия, 

- подобряване на условията за живот и бизнес на местната общност, 
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- установяването на интегриран подход на планиране и управление на 

развитието на областта, насочен към ефективна капитализация на 

нейните сравнителни предимства и потенциали. 

Визията за развитие на област Пловдив се фокусира върху дългосрочните 

стратегии, а не върху дейностите в краткосрочен план, и върху решаването на 

основните проблеми на териториалното развитие, като обобщава очакванията 

на заинтересованите страни за очакваните резултати към хоризонта на 

планиране, като същевременно индикира начините за тяхното постигане. 

 

Стратегически цели и приоритетни области 

 

Стратегическата рамка за развитие на област Пловдив за периода 2014-2020 г. се 

структурира в система от стратегически цели, които се явяват първата пряка форма 

на конкретизация на определената и възприета от заинтересованите страни и 

местната общност Визия за развитие на областта. 

Те са насочени към: 

 Развитието на територията на областта като интегрирана система, 

състояща се от отделни, но взаимосвързани и взаимообусловени 

функционално-пространствени компоненти; 

 Усвояването на наличните стратегически предимства на територията; 

 Решаването/смекчаването на най-сериозните проблеми на отделните 

функционално-пространствени подсистеми в рамките на урбанизираната 

територия. 

Определената Визия за развитие на областта през периода 2014-2020 г. ще се 

осъществява в пет основни стратегически направления, конкретизирани в една Главна 

стратегическа цел и 5 стратегически цели: 

 

Главна стратегическа цел 

 

Повишаване на качеството на живот на населението в област Пловдив чрез 

изградена конкурентна икономика и създадена привлекателна жизнена среда. 

 

Стратегически цели: 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускоряване на социално-икономическото развитие на 

областта чрез подкрепа на иновациите и модернизацията на икономическата 

структура. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на инвестиционната и туристическа 

атрактивност. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване на инфраструктурната осигуреност на 

територията. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Стимулиране на интегрираното градско развитие и 

подобряване на свързаността на градовете с околните територии. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Социално сближаване и намаляване на междуобщинските 

диспаритети чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура. 

 

В съответствие с основните национални и европейски стратегически насоки 

за развитие през следващия програмен период (2014-2020 г.) развитието на област 

Пловдив ще се фокусира върху постигането на устойчив позитивен резултат в 

рамките на следните тематични направления: 

 Условия за живот, бизнес и работа на местната общност в рамките на 

урбанизираната територия; 

 Екологоустойчиво и енергийно-ефективно развитие на областта, 

съставните и административно-териториални единици и техните 

функционални системи; 

 Ефективна пространствена организация на територията и адекватно 

инфраструктурно осигуряване; 

 Административно управление. 

Първото тематично направление обхваща като комплекс цялото социално-

икономическо развитие на областта, в чиято основа стои доходът и стандартът на 

живот на местното население. Те от своя страна са в пряка зависимост от работните 

места, тяхната структура, производителност и размер на „добавената стойност“. В тази 

тематична област от особено значение е насърчаването на предприемачеството и 

подкрепата за новосъздадените бизнес субекти, които са основните носители на 

растежа на регионалната и местна икономика. Колкото по-иновативни и 

производителни са те, толкова по-осезаем е напредъкът в развитието на града и 
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региона, който се влияе и обслужва от него. Вторият „стълб“ в тази тематична област е 

развитието и опазването на човешкия капитал чрез ефективни системи за образование, 

квалификация и обучение, от една страна, и здравеопазване, от друга. 

Второто тематично направление е свързано с необходимостта от постепенна 

трансформация на местната и регионална икономика – от тежък консуматор на енергия, 

ресурси и сериозен замърсител на околната среда в устойчиво развиваща се 

пространствено-функционална-социално-икономическа система, осигуряваща високо 

качество на обитаемата среда и висока степен на енергийна ефективност на 

механизмите, които я развиват и поддържат. 

Третото тематично направление е свързано най-вече с постигането на логична 

и адекватна на развитието на областта и нуждите на местната общност и бизнеса 

пространствена организация на територията, съобразена с функционалните изисквания 

на предходните две направления, която е осигурена в достатъчна степен с нужната 

инфраструктурна база. 

 Административното управление е свързано предимно с ролята на държавната 

и местна власт като основен „проводник“ на обществения интерес в развитието на 

областта, стимулираща устойчивия и приобщаващ растеж на икономиката и 

осигуряващ основните административни и социални услуги на местната общност и 

бизнеса.   

За постигането на устойчиви резултати в рамките на дефинираните 

стратегически цели са определени основни приоритетни области (приоритети), които 

са изведени на базата на обективно съществуващите сравнителни предимства, 

потенциали и проблеми в рамките на област Пловдив. При определянето на 

приоритетните области акцентът е поставен върху постигането на висока степен на 

интегрираност в развитието на територията, като по-скоро се търси стратегическият 

ефект от развитието й с оглед ролята на областта в рамките на Националното 

пространство и Южен централен район от ниво 2. 

С оглед съществуващите дадености, ресурси и потенциали за развитие, както и 

във връзка с идентифицираните проблеми в развитието Стратегическата рамка на 

област Пловдив предвижда следните основни Приоритети, чрез които да се постигнат 

желаните резултати от прилагането на стратегическия документ, дефинирани от 

Главната и основни стратегически цели: 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката 
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Обосновка: Новите реалности в политиката за развитие на ЕС и условията в страната 

през последните години изискват интервенции, насочени към подобряване на 

ресурсната база и технологичната обезпеченост на икономиката. Същевременно е 

налице тенденция все повече да се залага на местните ресурси, традиции и предимства. 

Всичко това стои в основата на конкурентоспособността на икономиката и нейното 

позициониране на различните пазари на инвестиции, технологии, стоки и услуги. 

 

В рамките на приоритета се предвиждат следните групи интервенции 

(мерки): 

Мярка1.1.: Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден 

бизнес за разкриване на повече и по-добри работни места; 

Мярка 1.2.: Подкрепа за развитие на изследователската дейност, технологичното 

развитие и иновациите; 

Мярка 1.3. Стимулиране и подкрепа за изграждане на бизнес мрежи и клъстери 

(включително на иновационни производства); 

Мярка 1.4. Повишаване на енергийната ефективност на местната икономика; 

Мярка 1.5. Стимулиране и подкрепа за ПЧП и инициативи за икономическо развитие; 

Мярка 1.6. Модернизация на земеделието и стимулиране на затварянето на цикъла на 

агробизнеса. 

Приоритет 2: Стимулиране на инвестиционната активност и повишаване на 

нивото на заетост 

Обосновка: Инвестиционната активност и атрактивност на територията стоят в 

основата на перспективността и потенциала й по отношение на развитието, като 

същевременно се явяват ключов фактор за повишаване на нивото на заетост. Също така 

те до голяма степен стимулират мобилността на трудовите ресурси и са в подкрепа на 

повишаване на тяхното ниво на квалификация и образование. Не на последно място 

инвестиционната активност и атрактивността на дадена територия са пряко свързани с 

нейната конкурентоспособност в регионален, национален и наднационален план, като 

от тях в най-голяма степен зависи привличането на необходимите за развитието 

финансови, човешки ресурси, ноу-хау и др. 

 

В рамките на този приоритет се предвиждат конкретни интервенции, 

групирани в следните основни мерки: 
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Мярка 2.1. Определяне на територии за интегрирани териториални инвестиции и 

подходящи терени за инвестиции на „зелено“ в иновационни производства; 

Мярка 2.2. Създаване и поддържане на публична карта на инвестиционния потенциал 

на област Пловдив; 

Мярка 2.3. Подкрепа за развитието на панаирното дело и бизнес изложенията; 

Мярка 2.4. Стимулиране на бизнеса за участие в инициативи за повишаване на 

заетостта; 

Мярка 2.5. Намаляване на административното бреме върху бизнеса и въвеждане на 

електронни услуги; 

Мярка 2.6. Стимулиране на обучението за възрастни и преквалификацията на 

продължително безработните; 

Мярка 2.7. Разработване и прилагане на интегрирана програма за осигуряване на 

временна заетост на нискоквалифицирани безработни в съчетание с обучителни и 

квалификационни обучения; 

Мярка 2.8. Разработване и прилагане на Общи устройствени планове в общините от 

областта. 

Приоритет 3: Подобряване на качеството и достъпността до образователни и 

здравни услуги за подобряване на качествените характеристики на човешките 

ресурси 

Обосновка: Чрез този приоритет се цели като цяло да се подпомогне процесът на 

повишаване на качествените характеристики на човешкия капитал в областта. 

Успешното изпълнение на залегналите в приоритета мерки ще допринесе за цялостното 

подобряване на конкурентоспособността на местната и регионалната икономика, ще 

способства за цялостното подобряване на инвестиционната атрактивност на 

територията на областта и по-доброто й позициониране на световните пазари за 

инвестиции. Същевременно по-доброто и качествено образование в съчетание с високо 

ниво на здравеопазване и предлагане на здравни услуги стоят и в основата на 

постигането на основната цел пред развитието на ЕС през следващия програмен 

период, а именно – постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

 

В рамките на този приоритет се предвиждат конкретни интервенции, 

групирани в следните основни мерки: 

Мярка 3.1. Осигуряване на достъпно и качествено образование и повишаване на 

неговата адаптивност спрямо нуждите на пазара на труда; 
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Мярка 3.2. Ограничаване на дела на преждевременно напусналите образователната 

система чрез въвеждането на гъвкави мерки и механизми; 

Мярка 3.3. Подобряване на качеството на висшето образование в областта и 

стимулиране на интеграцията на нейния академичен потенциал в европейското 

изследователско пространство; 

Мярка 3.4. Засилване на интеграцията между елементите на „триъгълника на 

знанието“ (образование-наука-бизнес); 

Мярка 3.5. Разширяване на прилагането на модела за ученето през целия живот и 

мобилността към потребностите на личността и изискванията на пазара на труда; 

Мярка 3.6. Създаване на условия за усъвършенстването на здравната система в 

областта и повишаване на нейната ефективност и иновативност; 

Мярка 3.7. Подобряване на качеството на здравното обслужване и достъпността до 

здравна помощ и услуги. 

 

Приоритет 4: Културно и природно наследство като потенциал за генериране на 

допълнителен устойчив растеж 

Обосновка: Уникалното историческо и културно наследство на областта и природните 

й дадености от само себе си налагат извеждането на настоящия приоритет в Областната 

стратегия за развитие на област Пловдив за следващия програмен период. Формираният 

специфичен културно-природен ландшафт предлага разнообразни възможности за 

генериране на допълнителен икономически растеж и поминък за населението, основно 

чрез развитието на различни форми на туризъм и рекреация. 

 

В рамките на този приоритет се предвиждат конкретни интервенции, 

групирани в следните основни мерки: 

Мярка 4.1. Стимулиране на проучването, опазването и валоризацията на културното 

наследство и създаване на културна индустрия; 

Мярка 4.2. Опазване и устойчиво ползване на природната среда, природните ресурси  

и биоразнообразието в областта; 

Мярка 4.3. Ефективно използване на териториите, част от НЕМ „НАТУРА 2000“; 

Мярка 4.4. Подобряване на качеството на туристическите услуги в областта; 

Мярка 4.5. Ефективен туристически маркетинг на областта като разпознаваема 

дестинация с разнообразна туристическа атрактивност.  
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Приоритет 5. Използване на градските центрове като опорни центрове на 

развитието на територията и източници на приобщаващ устойчив растеж 

Обосновка: Градовете и урбанизираните територии се явяват специфични 

териториални образувания, които се отличават с висока степен на динамика в 

развитието и изменчивост на относително малко разстояние. Това са териториите, 

носители на растежа, концентриращи основните фактори на растежа – човешки  

ресурси, инвестиции, технологии и др. От друга страна, тези генератори на растеж са и 

източник на проява на социални и икономически проблеми в концентриран вид върху 

малки по размер територии. Тези особености на градовете ги превръщат в своеобразен 

приоритет в регионалната политика в ЕС и България. 

 

В рамките на този приоритет се предвиждат конкретни интервенции, 

групирани в следните основни мерки: 

Мярка 5.1. Прилагане на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 

на градовете: Пловдив, Карлово, Асеновград; 

Мярка 5.2. Подобряване на благоустройството, транспортната и комуникационната 

свързаност в градските агломерационни ареали. 

 

Приоритет 6: Достъпност, свързаност и качество на средата 

Обосновка: Достъпността до центровете за обслужване, до пазари и услуги се явява 

една от ключовите характеристики на съвременното общество, която е изцяло в 

състояние да промени пространствените характеристики на дадена територия по 

отношение на проходимостта на пространството и свързаността между отделните 

центрове. Интегрираността и свързаността на дадена територия пряко се отразява върху 

качеството на живот, върху нейната инвестиционна атрактивност и въобще върху 

всички области на социално-икономическия живот. Настоящият приоритет е изцяло 

насочен към необходимите интервенции в областта на транспорта, комуникациите и 

качеството на средата за обитаване, което в немалка степен е пряко повлияно от 

предните две категории.  

 

В рамките на този приоритет се предвиждат конкретни интервенции, 

групирани в следните основни мерки: 
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Мярка 6.1. Рехабилитация на свързващата транспортна инфраструктура, включително 

нискокатегорийните пътища; 

Мярка 6.2. Осигуряване на надежден и бърз жп транспорт за гражданите и бизнеса 

(включително нарастване на ролята му в осигуряване на крайградските ежедневни 

трудови пътувания); 

Мярка 6.3. Ограничаване на вредните емисии и замърсяването от транспортния сектор; 

Мярка 6.3. Повишаване на икономическата ефективност на транспорта чрез подкрепа 

за изграждането на логистични центрове и транспортни терминали; 

Мярка 6.4. Доизграждане на канализационната система на областта и устойчиво 

подобряване на системата на водоснабдяване и водоползване; 

Мярка 6.5. Разширяване на покритието с инфраструктура за осигуряване на 

високоскоростен интернет достъп; 

Мярка 6.6. Усъвършенстване на пространствената организация на територията чрез 

прилагане на устойчиви модели на устройство и земеползване в общините. 

Приоритет 7: Ефективна държавна администрация в услуга на гражданите и 

бизнеса. 

Обосновка: Настоящият приоритет е насочен към усъвършенстването на 

държавната и местната администрация в рамките на област Пловдив. От нея в най-

голяма степен зависи формирането на бизнес климата в рамките на територията, като 

същевременно същата е източник на ключови услуги за бизнеса и местната общност. 

Същевременно в рамките на администрацията основно се формулират и инициират по-

голямата част от политиките за развитие на територията и свързаните с нейното 

управление и развитие на функционални подсистеми. От качествената и добре 

работеща администрация като цяло зависи прилагането на стратегическите и плановите 

документи, както и процедурите, свързани с управлението на територията като цяло.  

 

В рамките на този приоритет се предвиждат конкретни интервенции, 

групирани в следните основни мерки: 

Мярка 7.1. Постигане на гъвкава и адаптивна структура на администрацията, която да 

отговаря на динамичните промени в средата и на прилаганите политики; 

Мярка 7.2. Привличане и задържане в администрацията на високо квалифицирани 

специалисти; 

Мярка 7.3. Постоянно развитие и обогатяване на професионалните качества и умения 

на държавните служители; 
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Мярка 7.4. Разширяване на прилагането на електронното управление; 

Мярка 7.5. Повишаване на ефективността за работа на администрацията със средствата 

от структурните фондове на ЕС. 

V. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ 

 

Общият обем на индикативния финансов ресурс за осъществяване на настоящата 

Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г. възлиза приблизително 

на 2,431 млрд. лева. В тази сума са включени индикативните стойности на заявените 

като стратегически проекти на общините, които са в различна степен на проектна 

готовност, но с хоризонт за изпълнение в рамките на настоящия стратегически 

документ. 

Около 42% от тези средства са предвидени за изпълнението на проекти в сектор 

„Водоснабдяване и канализация“ на общините, което е пряко свързано с наличните 

възможности за финансиране на такъв вид проекти в рамките на Оперативните 

програми. 

32% от общия обем на финансовия ресурс в област Пловдив са за проекти в 

областта на транспорта и транспортната инфраструктура, като в индикативната оценка 

не са включени предвидените средства от републиканския бюджет и оперативните 

програми за проекти с национално и регионално значение, засягащи обекти и 

съоръжения, отговорност на държавата. 

За проекти в сферата на подобряването на градската среда, културата и туризма 

са предвидени около 18% от финансовите ресурси. 

За всички останали проекти в областта са предвидени около 8% от общия 

индикативен ресурс за изпълнение на областната стратегия. 

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

 

По своята същност наблюдението е проверка на постигнатите резултати спрямо 

очакваните. То дава възможност да се сравнят действителните с планираните и 

очакваните индикатори за продукт, резултат и въздействие. 
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Критериите за оценка на изпълнението на ОСР са свързани с въздействието и 

постигането на целите и приоритетите за устойчиво интегрирано развитие на област 

Пловдив и служат за качествени и количествени оценки от гледна точна на: 

 адекватност на нуждите от развитие и съответствие с политиката за регионално 

развитие в страната и в ЕС; 

 реалистичност и приложимост по отношение състоянието и очакваните промени 

в социално-икономическия профил в област Пловдив в сравнение с други 

области от ЮЦР и по отношение на средните показатели за страната; 

 политическа и социална ангажираност, капацитет на институциите и 

партньорите за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и 

местно развитие; 

 ефективност на стратегията за постигане на желаните резултати и въздействие; 

 ефикасност на използваните финансови ресурси за постигане на целите и 

приоритетите за регионално развитие; 

 устойчивост и създаване на възможности за социално-икономическите, 

институционалните и екологични ефекти от изпълнението на стратегията да 

продължат в средносрочен или дългосрочен период от време. 

 

Система на докладване и осигуряване на информация и публичност 

Основният орган за наблюдение на Областната стратегия за развитие е 

Областният съвет за развитие. С цел постигането на по-голяма оперативност на 

работата по наблюдението на изпълнението на стратегическия документ, с решение на 

Областния съвет за развитие е сформирана областна група за стратегическо планиране. 

На основата на информацията, постъпваща от официални национални, 

регионални и местни източници, групата изготвя годишен доклад за наблюдението на 

изпълнението на Областната стратегия за развитие. Годишният доклад е основа за 

изготвяне на годишната оценка на изпълнението на Областната стратегия и стои като 

база за нейната непрекъсната актуализация в съответствие с нивото на изпълнение и 

динамиката на средата, в която се осъществяват набелязаните мерки, приоритети и 

цели.  

В Областната стратегия за развитие на област Пловдив са формулирани общи и 

специфични индикатори.  
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Общите индикатори са подбрани с цел осигуряването на необходимите 

адекватни информационни ресурси за общото състояние на област Пловдив през 

периода на наблюдение. Те са съобразени със следните водещи принципи: 

 съобразени са с ограничения срок за изпълнение на Областната стратегия за 

развитие  на област Пловдив 2014-2020 г.; 

 подпомагат извършването на сравнителен анализ за моментното състояние на 

област Пловдив и останалите области в ЮЦР и страната; 

 осигуряват комплексна информация за интегрираното развитие на територията; 

 позволяват изследване на потенциалните връзки между променящите се 

условия, нивото на регионално развитие и избора на дадена политическа рамка. 



157 

 

 

Общи индикатори 

БВП по текущи цени – общ и на човек (хил. лева) 

 

БДС по текущи цени – обща и по сектори (хил. лева) 

 

Коефициент на безработица 

 

Коефициент на икономическа активност 

 

Общ доход на лице от домакинството в лв. 

 

Динамика на чуждестранни преки инвестиции (хил. евро ) 

 

Динамика на реализирания брой нощувки 

 

Използвана вода (за питейни и промишлени нужди) 

 

Капацитет на канализационната система 

 

Качество на въздуха 

 

Депонирани битови и строителни отпадъци 

 

Динамика на разходи за опазване и възстановяване на околната среда 
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Специфичните индикатори имат по-конкретен характер и са пряко 

свързани с дефинираните в стратегическия документ цели, приоритети и мерки. 

Те са следните: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускоряване на социално-икономическото 

развитие на областта чрез подкрепа на иновациите и модернизацията на 

икономическата структура 

Индикатори Мерна единица 

Брой подпомогнати нови предприятия 

 

Брой предприятия 

Брой работни места, създадени в новите предприятия Брой работни места 

Приходи от дейността на МСП 

 

млн. лв. 

Относителен дял на заетите лица в МСП спрямо броя 

им с ЮЦР и страната 

% 

Брой създадени регионални клъстери и мрежи Брой клъстери/мрежи 

Нарастване на инвестициите % 

Брой на работните места в новопостроена или 

оборудвана инфраструктура за научноизследователска 

и развойна дейност 

Брой работни места 

Брой предприятия, въвели нови за пазара или 

значително подобрени продукти в резултат на НИРД 

Брой предприятия 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на инвестиционната и 

туристическа атрактивност  

Индикатори Мерна единица 

Нарастване на инвестициите 

 

% 

Реализирани приходи от нощувки  млн. лева 

Новосъздадени туристически фирми Брой фирми 

Брой реализирани нощувки годишно Брой нощувки 

Брой създадени или подновена база/легла Брой легла 

Брой атракции – създадени/подобрени Брой атракции 

Брой посещения на подпомаганите туристически Брой посещения 
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атракции 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване на инфраструктурната 

осигуреност на територията 

Индикатори Мерна единица 

Обща дължина на новопостроени пътища км 

Обща дължина на реконструирани и подобрени 

пътища 

км 

Обща дължина на новопостроени и/или 

реконструирани или подобрени ЖП линии 

км 

Брой реконструирани училища брой 

Брой реконструирани и модернизирани сгради и 

обекти на културата 

Брой сгради/обекти 

Брой изградени и реконструирани обекти 

инфраструктура за спорт 

Брой обекти 

Брой реконструирана здравна инфраструктура Брой обекти 

Брой реконструирана социална инфраструктура Брой обекти 

Брой подпомагани здравни услуги Брой услуги 

Брой подпомагани образователни услуги и грижи за 

децата 

Брой услуги 

Брой домакинства, ползващи подобрени жилищни 

условия 

Брой домакинства 

Брой посещения на подпомаганите културни обекти Брой посещения 

Допълнителни мощности за производство на 

възобновяема енергия 

MW 

Брой потребители, допълнително включени към 

интелигентни енергийни мрежи 

Брой потребители 

Намаление на загубата на вода във водоснабдителната 

мрежа 

куб. м 

Допълнителен брой лица/дял от населението с 

подобрено водоснабдяване 

Брой лица/ % 

Намаление на загубите на вода във водоснабдяването куб. м 

Допълнителен брой население (жители) с подобрено Еквивалент 
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третиране на отпадъчните води население/жители 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Стимулиране на интегрираното градско 

развитие и подобряване на свързаността на градовете с околните територии 

Индикатори Мерна единица 

Население, живеещо на територии с планове за 

интегрирано градско развитие 

кв. м 

Брой изпълнени проекти, подпомагащи 

макрорегионални стратегии 

Брой проекти 

Нови обществени пространства в градските зони кв. м 

Нови обществени или търговски сгради в градските 

зони 

кв. м 

Нова жилищна площ в градските зони кв. м 

Нови публични пространства в градските зони кв. м 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Социално сближаване и намаляване на 

междуобщинските диспаритети чрез инвестиции в човешкия капитал и 

социалната инфраструктура 

Индикатори Мерна единица 

Брой обучени служители в управление на проекти, 

провеждането на финансов контрол и интегрирани 

системи за развитие 

Брой служители 

Брой проведени семинари в сферата на регионалното 

развитие 

Брой семинари 

Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и 

административното сътрудничество и 

взаимоотношенията граждани - институция 

Брой проекти 

Участие в съвместни инициативи за местна заетост и 

професионално обучение (вкл. квалификация и 

преквалификация) 

Брой лица 

Участие в образователни и обучителни схеми за 

подпомагане на младежката заетост, възможностите за 

образование и особено висше и професионално 

образование 

Брой схеми 

Брой работни места/младежи 
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Брой създадени нови работни места за квалифицирани 

кадри 

Брой работни места 

 

VII. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

Разработването и прилагането на подробен механизъм за осъществяване на 

принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност на 

изпълнението на ОСР за периода 2014-2020 г. има решаващо значение за постигането 

на целите и приоритетите на устойчивото интегрирано регионално развитие.  

Прилагането на принципа на партньорство включва информиране за Областната 

стратегия на всички заинтересовани страни, възможност за изразяване на мнения и 

представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен 

кръг партньори, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на 

публични дискусии, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за 

планиране и мониторинг със състав, основан на принципа на партньорството – власти 

на различните равнища, социални и икономически партньори, гражданско общество. 

Изготвянето на ОСР е в съответствие с принципа, заложен в Закона за 

регионално развитие за провеждане на държавната политика за регионално развитие, а 

именно: партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.  

Областната стратегия за развитие на област Пловдив е разработена чрез 

прилагане на принципа на партньорство чрез включване на широк кръг заинтересовани 

страни – членове на Регионалния съвет за развитие и Областния съвет за развитие, 

кметове на общините, в процеса на обсъждане и консултиране. 

При разработването на стратегията са включени 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  
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 Обсъжда и съгласува всички проекти на Областните стратегии за развитие от 

съответния район 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; 

 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 ЮЦР и по един представител на общините от областите в 

района. 

Участието на местните власти в изпълнението на Областната стратегия се 

осъществява чрез включването на кметовете на общините и представители на 

общинските съвети 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 насоките на Стратегията. 

 

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: 

1. Организира разработването на областната стратегия за развитие. 

2. Внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и 

съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за 

развитие. 

3. Координира и контролира изпълнението на областната стратегия за развитие. 

4. Подпомага общините на територията на областта за прилагане на 

стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските 

планове за развитие. 

5. Оказва съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на съответния 

регионален план за развитие. 
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6. Организира изграждането, поддържането и оперирането на единната 

информационна система за управление на регионалното развитие на територията на 

съответната област. 

7. Подпомага изготвянето на проекти в съответствие с целите и приоритетите на 

областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие. 

8. Осигурява информация и публичност на изпълнението на областната 

стратегия за развитие и на съответния регионален план за развитие. 

9. Сключва споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън 

нея за осъществяване на съвместни дейности за постигане на целите на регионалното 

развитие и териториалното сътрудничество. 

Областна администрация – Пловдив чрез отдел „Координация и европейска 

интеграция“ участва във всички етапи от изготвянето на Областната стратегия: 

подготовка, разработване, съгласуване, приемане, изпълнение, оценка и актуализация. 

Тя 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 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.  

В изпълнение на правомощията на Областния управител екипът на отдел 

„Координация и европейска интеграция“ 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 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: 
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1. Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие. 

2. Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното 

планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за 

целенасочена подкрепа. 

3. Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване на 

изпълнението на Областната стратегия за развитие, включително за финансиране на 

общински проекти. 

4. Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на 

Областната стратегия за развитие. 

5. Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други 

области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по 

регионалното развитие и териториалното сътрудничество. 

6. Съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални 

планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 

000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните 

програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и 

инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 

еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията. 

Председател на Областния съвет за развитие е областният управител, а членове 

са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на 

всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните 

организации на работодателите и на работниците и служителите на национално 

равнище. Областният съвет за развитие приема Стратегията след съгласуване с 

Регионалния съвет за развитие. 

 

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 представители на 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 насоките на Стратегията. 
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Местните власти участват в реализирането на целите и приоритетите на НСРР 

чрез формулирането и приемането на общинските планове за развитие, чрез 

мобилизиране на местните финансови, човешки и организационни ресурси, 

включително на частния и неправителствения 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 периода на действие на Областната стратегия за развитие на област 

Пловдив общинските администрации ще бъдат основни бенефициенти на средствата от 

фондовете на ЕС, чрез които ще гарантират изпълнението на приоритетите и мерките, 

заложени в нея. 

 

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 работодателските организации и по-

големите фирми. 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-частни 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. 

Изграждането и усъвършенстването на интегрираната система за 

информационно осигуряване на регионалното и местното развитие също ще осигури 

публичност и прозрачност при реализацията на ОСР в ЮЦР. Централизирана 

информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни 
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агенции, областни и общински администрации да попълват информация за 

изпълняваните на тяхната територия проекти ще осигури необходимата 

информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на 

информация както за икономическото и социалното състояние на различните 

териториални нива, така и за изпълнението на мерките за развитие. 

Създаването на специализирани комисии в отделни области, както е според 

разпоредбите в ЗРР и ППЗРР, ще допринесе за въвличането на по-широк кръг от 

заинтересовани страни в процеса на реализация на плана.  

Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение 

ще даде възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се 

укрепи потенциалът за разкриване на нови пътища към привличането на средства. 

Партньорството ще допринесе за доизграждане на връзки между различните местни 

субекти с влияние върху регионалното развитие в рамка за осигуряване на устойчиво и 

балансирано регионално развитие. Изграждането на публично-частни партньорства при 

реализацията на отделни мерки в ОСР ще осигури по-доброто изпълнение на плана.  

Участието на партньорите на всички нива при подготовката, съгласуването, 

обсъждането и контрола на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, 

ефективност и реалистичност на Областната стратегия за развитие на област Пловдив 

за периода 2014-2020 г.  

 

VIII. НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ 

ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ  

 

Принципите на местното самоуправление обхващат правото и реалната 

способност на местните власти да регулират и управляват в рамките на законовите 

изисквания съществена част от публичните политики и дейности, като поемат 

съответните отговорности, планират, прилагат и контролират дейности в полза на 

местните общности. 

Формулирането на политики и стратегически насоки, процесите на планиране, 

програмиране, наблюдение и оценка на мерки, засягащи развитието на общините, 

трябва да бъдат извършвани в сътрудничество и партньорство с местните власти. 

Взаимодействието в тази насока е необходимо за ефективната подготовка и реализация 

на цялостната политика за регионално развитие, тъй като конкретните резултати и 
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въздействия остават на местно ниво и общините имат ключова роля за мобилизиране на 

местния потенциал, активност и съдействие за постигане на целите на развитието. 

Областната стратегия за развитие на област Пловдив има за задача да очертае 

стратегическите насоки, с които общинските планове за развитие трябва да се 

съобразят с оглед постигане на общите цели и приоритети, залегнали в стратегията за 

развитие на областта. 

С Областната стратегия за развитие на област Пловдив се идентифицират общи 

проблеми и потребности и се определят общи цели и приоритети за балансирано и 

устойчиво развитие на територията на областта, като общините следва по подходящ 

начин да отразят и да интегрират тези цели и приоритети в своите собствени стратегии 

за развитие. В процеса на разработване на общинските планове за развитие следва да се 

определи конкретният начин за интегриране на общите за областта цели и приоритети 

на регионалното развитие, като общината може да направи своя избор и да адресира 

само част от приоритетите, които имат пряко отношение към развитието на общината 

съгласно нейната специфика. 

Насоките за постигане на съгласуваност и взаимодействие в процеса на 

стратегическо планиране на регионалното и местното развитие се основават на няколко 

важни предпоставки, които следва да бъдат отчетени при разработването на Областната 

стратегия за развитие: 

 Стратегическото планиране на устойчиво интегрирано развитие на областта е 

свързано с процес на консултиране и постигане на съгласие между общините за 

общите за региона приоритети, които могат да бъдат реализирани само с общите 

усилия на общините, като същевременно се отчита спецификата на всяка 

община и възможният принос, който ще бъде дефиниран в съответния общински 

план за развитие. По-конкретно, този консултативен процес трябва да даде 

ориентири за определяне на приоритетните области за междуобщинско 

сътрудничество, съвместно разработване и реализация на междуобщински 

проекти и участие в големи проекти с регионално значение; 

 Ресурсите за интегрираното регионално и местно развитие следва да бъдат 

съсредоточени в териториален, тематичен и финансов аспект там, където има 

най-голяма нужда и потенциал за развитие с оглед намаляване на 

вътрешнорегионалните различия и дисбаланси; 

 Важно условие и задача е да бъдат обединени усилията за по-добър достъп до 

средства от фондовете на ЕС за целите на регионалното и местното развитие 
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през периода до 2020 г. В това отношение е необходимо укрепване на 

административния капацитет на областно и на общинско ниво. Подобреното 

междуинституционално сътрудничество може да осигури допълнителни ресурси 

за идентифициране на проектни идеи, извършване на предварителни 

проучвания, осигуряване на техническа помощ и разработване на механизми за 

ефективно управление и контрол на проекти, съфинансирани от фондовете на 

ЕС или от други международни източници; 

 Прилагането на принципа на партньорство и постигането на съгласие по 

приоритетите за регионално развитие изискват добра координация между 

регионалните и местните власти и включване на повече партньори и участници в 

процеса на обсъждане и вземане на решения, което подобрява качеството на 

документите за планиране на развитието както на областно ниво, така и на 

общинско ниво; 

 Специално внимание следва да се обърне на въпросите, свързани с развитието на 

териториалното сътрудничество и сближаване, което в рамките на кохезионната 

политика на ЕС през следващия период ще бъде важен и ефективен инструмент 

за по-пълноценно използване на природния, икономическия и социалния 

потенциал на областите и общините. Допълнително е необходимо да бъдат 

анализирани и да се постигне съгласуваност и взаимодействие с перспективите 

за пространствено развитие и устройствено планиране на територията на 

областта, които засягат и териториите на общините. В това отношение е 

препоръчително да бъдат разгледани и отразени пространствените потенциали 

на територията, предизвикателствата и рисковете, вижданията и насоките за 

развитие на селищната мрежа и обновяване на населените места и особено на 

градските центрове, идентифициране на зоните за растеж и за генериране на 

заетост, проблемите на периферността и достъпа и др. 

Стратегиите за устойчиво интегрирано местно развитие, които ще залегнат в 

общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г. трябва да интерпретират и да 

включат в зависимост от спецификата и потенциала на общините въпросите от 

общоевропейски интерес и значение. 

В този смисъл те се разработват в съответствие със стратегическите документи 

на ЕС и националните програмни документи, които ще действат през периода 2014-

2020 г. Интегрирането по специфичен начин на европейските цели на развитието до 

2020 г. (Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж) 
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ще даде допълнителна възможност на общините да предприемат действия и да участват 

проактивно в политики на ЕС и на национално ниво, което ще им осигури достъп до 

повече финансови ресурси по ключовите сфери на развитието, без да се налага да 

отделят значителни собствени средства от бюджетите си. 

Особено внимание ще изисква интегрирането на глобалните екологични 

проблеми и цели в политиката и практиката за местно планиране и управление, а също 

така и в документите за устройство на територията. Развитието на нисковъглеродни 

местни икономики, енергийната диверсификация и ефективност, както и намаляването 

на климатичната уязвимост могат да бъдат включени сред приоритетите за устойчиво 

местно развитие. Принципният подход в тази насока обхваща определяне на 

подходящи критерии и показатели, повишаване на знанията и уменията, изграждане на 

информационна база за наблюдение и оценка на състоянието и тенденциите, и на 

постигнатия напредък. 

Развитието на информационното общество и електронното управление е 

приоритет, който е насочен към по-широко и активно използване на информационните 

и комуникационните технологии в различни обществени сфери с цел подобряване на 

публичните услуги за населението и бизнеса и развитие на местните и регионалните 

пазари. 

Процесът на децентрализация на управлението в България поставя нови 

предизвикателства, свързани с ефективното използване на информационните 

технологии за повишаване на конкурентоспособността на общините на основата на 

интелигентни и иновативни решения. Този въпрос също следва да бъде адресиран в 

процеса на разработване и обсъждане на общинските планове за развитие. 

VIII. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РАЙОНИТЕ ЗА 

ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОДКРЕПА 

 

Принципите и целите на държавната политика за регионално развитие в 

България обуславят необходимостта от разработване на мерки и планиране на 

публични средства за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа 

(РЦП). Тези райони са териториална основа за концентрация на ресурсите за 

регионално и местно развитие. Те обхващат една или група общини в 

административно-териториалните граници на дадена област (район от ниво 3), които по 

определени социално-икономически критерии и конкретни показатели изпитват 
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сериозни затруднения за постигане на конкурентоспособност, устойчиво развитие и 

просперитет. 

След отчитане на равнището на икономическо развитие, структурата на 

икономиката, заетостта и безработицата, степента на изграденост на техническата 

инфраструктура, демографската, социалната и селищната структура, географското 

положение, съгласно Закона за регионалното развитие и Методическите указания, 

разработени от МРРБ, е определен териториалният обхват на районите за целенасочена 

подкрепа в област Пловдив по показателите съгласно чл. 6, т. 3 от Закона за 

регионалното развитие. 
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ОБЩИНА 

Член 6 от Закона за регионалното развитие 

Точка 1 Точка 2 Точка  3 Точка 4 Точка 5 Точка 6 Точка  7 Точка 8 

нетни 

приходи от 
продажби 

на един 

жител под 
70 на сто 

от 

средната 
стойност 

за страната 

за 
последните 

три години 

равнище 

на 
средната 

работна 

заплата, 
по-ниско 

от 

средната 
стойност 

за страната 

за 
последните 

три години 

средно 

равнище на 
безработица 

над 105 на 

сто от 
средната 

стойност за 

страната за 
последните 

три години 

коефициент 

на 
възрастова 

зависимост 

над 120 на 
сто от 

средната 

стойност за 
страната за 

последните 

три години 

гъстота на 

населението 
под 70 

души на 

един 
квадратен 

километър 

над 30 на 

сто от 
населените 

места 

нямат 
изградена 

пътна 

връзка с 
асфалтово 

покритие 

помежду 
си или с 

общинския 

център 

над 30 на 

сто от 
населените 

места са 

без 
изградена 

канализаци

онна 
мрежа 

над 30 на 

сто от 
населените 

места 

ползват 
питейна 

вода с 

отклонение 
от 

качеството, 

прието като 
стандарт за 

страната, 

или имат 
режим във 

водоснабдяв

ането за 
последните 

три години 

Асеновград ДА ДА НЕ НЕ НЕ НЕ ДА ДА 

Брезово ДА ДА ДА ДА ДА НЕ ДА ДА 

Калояново ДА ДА ДА ДА ДА НЕ ДА НЕ 

Карлово ДА ДА ДА НЕ ДА  НЕ ДА НЕ 

Кричим ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ ДА ДА 

Куклен ДА ДА НЕ НЕ ДА НЕ ДА НЕ 

Лъки ДА НЕ НЕ НЕ ДА НЕ ДА НЕ 

Марица НЕ ДА НЕ НЕ НЕ НЕ ДА НЕ 

Перущица ДА ДА НЕ НЕ НЕ НЕ ДА НЕ 

Пловдив НЕ ДА НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ 

Първомай ДА ДА ДА ДА ДА НЕ ДА ДА 

Раковски НЕ ДА ДА НЕ НЕ НЕ ДА НЕ 

Родопи ДА ДА НЕ НЕ ДА НЕ ДА НЕ 

Садово ДА ДА ДА ДА НЕ НЕ ДА НЕ 

Сопот НЕ ДА НЕ НЕ НЕ НЕ ДА НЕ 

Стамболийски ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ ДА НЕ 

Съединение НЕ ДА ДА ДА ДА НЕ ДА НЕ 

Хисаря ДА ДА НЕ ДА ДА НЕ ДА НЕ 


