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Общата цел на политиката за икономическо и социално 
сближаване е да намали големите различия в развитието 
между присъединяващите се страни и Европейския съюз и 

само в тази рамка може да се атакуват големите 
регионални или местни различия, които влошават 
общата конкурентоспособност на страната в една 

голяма Европа. 
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І. У  В  О  Д 

 

ОСНОВАНИЕ за разработване на Общински план за развитие 

В началото на 2004 г. Народното събрание прие нов Закон за 

регионалното развитие, който влезе в сила от деня на обнародването му в 

“Държавен вестник” – бр. 14 от 20.ІІ.2004 г., и отмени Закон за регионално 

развитие, приет през 1999 г.  

Новоприетия закон има за цел: 

• да създаде условия за балансирано и устойчиво развитие на 

отделните райони и на необходимите предпоставки за намаляване на 

междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото 

развитие на страната; 

• да осигури условията за растеж на заетостта и доходите на 

населението; 

• развитие на трансграничното сътрудничество. 

По своята същност регионалната политика е система от нормативно 

регламентирани документи и инструменти, насочени към реализиране на целите 

на регионалното развитие в административно-териториалните единици. 

Провеждането на държавна политика в областта на регионалното развитие се 

основава на редица принципи. Някои от тях са: 

• единен подход за планиране и прогнозиране; 

• концентрация на ресурсите за постигане на целите на регионалното 

развитие; 

• партньорство, публичност и прозрачност на всички нива на 

планиране, прогнозиране, финансиране, наблюдение и оценка; 

• допълване на финансирането от национални публични източници при 

съвместно финансиране с други източници. 



 

Регионалното развитие е процес на формиране и осъществяване на 

политиката за постигане на балансирано и устойчиво развитие на 

административно-териториалните единици, обединени в райони на планиране. 

 Общинския план за развитие определя целите и приоритетите за 

развитието на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация. 

Ръководни документи при разработването му са: Закон за регионалното развитие, 

Закон за устройство на територията, Закон за общинска собственост, Закон за 

местно самоуправление и местна администрация и Стратегия за устойчиво 

развитие на Община Раднево.  

Основни цели при разработването на този управленски документ бяха:  

ü мобилизиране на местните ресурси за привличане на инвестиции; 

ü генериране на множество проекти на местно и регионално равнище. 

По предложение на Кмета на общината и с решение №249/25.11.2004 г. на 

Общински съвет - Раднево започна разработването на Общински план за 

развитие. В сформираната работна група взеха участие представители на 

Общински съвет-Раднево, служители на Общинска администрация и независими 

експерти. Работата премина през няколко етапа: 

І етап: Среща на работната група за анализ на съществуващата ситуация, 
обсъждане на визията, приоритетите и целите. Формулиране на предложение за 
визия и приоритети на ОПР.  

 
ІІ етап: С решение № 278 / 29.12.2004 г. на Общински съвет - Раднево се 

приеха визия и приоритети за развитие на общината за периода 2007 – 2013 г. 
 
ІІІ етап: В разработването на плана бе привлечена фирма консултант. 

Разработените примерни цели и мерки за постигането на набелязаните 
приоритети бяха предложени на всички ръководители от Общинска 
администрация за допълнения и коментар. След обстоен анализ и проведени 
консултации с независимите експерти работната група прие вариант на 
таблицата с описание на мерките. 

 



 

ІV етап: Среща на работната група за оформяне проекта за ОПР и възлагане 
изпълнението на консултиращата фирма. 

 
V етап: Представяне на проект на ОПР за приемане от Общински съвет 

Раднево. 
 

За целите на плана бе събрана информация от следните регионални 

институции – Териториално статистическо бюро – Стара Загора, Областна служба 

“Земеделие и гори” – Стара Загора, Дирекция “Бюро по труда” – Раднево, 

Общинска служба “Земеделие и гори” – Раднево, Районна пощенска станция 

Раднево, ТВ “Далекосъобщения” – Раднево, “Медицински център – І Раднево” 

ЕООД и Общинска администрация – Раднево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р  Е  З  Ю  М  Е 

 

Основен момент при разработването на ОПР бе формулирането на визия за 

общината и определяне на ясни и точни приоритети за развитие.  

 

ВИЗИЯ на Община Раднево 

 

Община Раднево – кръстопът на голямата индустрия и модерно селско стопанство, 

община поддържаща добри екологични стандарти, където гражданите имат 

високи доходи и получават качествени услуги 

 

ПРИОРИТЕТИ за развитие: 

 

Ø Подкрепа развитието на въгледобива и производството на ел.енергия от 

съществуващите и новоизградени мощности 

Ø Поддържане на добра околна среда 

Ø Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство 

Ø Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на 

европейските стандарти 

Ø Създаване на условия за уникална културна идентичност  

Ø Развитие на социалната и техническата инфраструктура 

 

Анализа на социално-икономическата ситуация на общината показа 

сравнителните преимущества на общинската икономика (изведени на базата на 

SWOT анализа), изразяващи се основно във висок брутен вътрешен продукт, 

висока средна годишна заплата на наетите по трудово правоотношение, както в 

сравнение с областта, така и в сравнение с Областния център – град Стара 
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Загора. Нивото на безработица, отчетено към 31.12.2004 г. за общината е 9,87% 

при средно ниво за страната, вариращо около 13%. 

Проведеното изследване очерта и следната негативна тенденция 

прогресивно увеличаване на размера на площите за рекултивация. Изключително 

ниската степен на лесинност на общината в съчетание с недобрите екологични 

характеристики на въздуха, почвите и водите има опасност да доведат до 

природо-екологични рискове. 

Частният (предприемаческия) сектор все още не е основен генератор на 

работни места и доходи. Недостатъчно е развит и неправителствения сектор.  

Местните органи на властта с подкрепата на Областна администрация

Стара Загора, местни и регионални неправителствени организации са основните 

агенти, които трябва да мобилизират ефективното използване на ресурсите на 

общината с цел оптимално възползване от съществуващите възможности за 

развитие и минимизиране на рисковете и заплахите.  

Осъществяването на предвидените по плана дейности и мерки ще доведат 

до постигане на следните резултати: 

Ø подобряване цялостния изглед на общината, чрез осъществяване на 

инфраструктурни проекти; 

Ø усъвършенстване грижата за човешкото здраве, чрез повишаване 

качеството на здравеопазването, развитие на социалната политика и 

подобряване на екологичната обстановка; 

Ø развитие на селскостопанския сектор, като алтернативен начин за 

бизнес в община с индустриален характер; 

Ø пълноценно развитие на гражданското общество и мобилизиране на 

обществеността при решаване проблемите на общината. 
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При разработването на ОПР са взети под внимание някои основни държавни 

документи за стратегическо планиране, със стремежа местните приоритети да 

бъдат основани на регионални и национални приоритети за развитие.  
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АНАЛИЗ  

НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ  

НА ОБЩИНАТА  

 

 

Община Раднево е разположена в източната част на Горнотракийската 

низина и е в административните граници на област Стара Загора. 

Оградена е от землищата на съседните общини - Стара Загора, Нова Загора, 

Тополовград и Гълъбово.  

Географското положение на общината я определя като един от значимите 

транспортни възли в Южна България. През нея преминава главен път Е-85 (Русе 

Капитан Андреево), свързващ Румъния с Турция и Гърция, а в посока север-юг 

железопътна линия, свързваща градовете Нова Загора - Раднево - Гълъбово 

Симеоновград. 

Заетата от общината площ възлиза на 545.15 кв. км, което представлява 

0.5% от територията на страната и 10.6% от територията на областта.  

От общата площ 68.06% са селскостопански фонд, 3.36% - горски фонд, 

4.63% - фонд “Населени места”, 3.44% - водни площи, пътища и инфраструктура, 

20.41% - територии за добив на полезни изкопаеми.  
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1. Кратка историческа справка 

 

 

Раднево е място с древна и богата история. Първите селища, възникнали на 

територията на общината, датират от преди 4000 години. Доказателство за това 

са многобройните археологически находки. Първият етнос населявал района, е 

тракийското племе пирогери. По исторически данни, на територията на общината 

се е намирала и римската пътна станция Арзус. В средновековието, след 

образуването на българската държава, районът се превръща в буферна зона 

между България и Византия. 

Според най–правдоподобното предание за създаването на Раднево, около 

1700 година дядо Радни, заедно с други българи се заселват в този район. Те го 

намират за най–подходящ заради плодородните черноземни почви, наличието на 

големи количества вода и мекият климат. 

Постепенно в селището се изгражда метох и 

матерен манастир. През 1873 год. започва 

строежът на църквата “Свети Иван Рилски” със 

средства от дарения. Седемдесетте години на 19 

век са преломни за развитието на Радне махле и 

района. През 1872-1873 г. е построена 

железопътната линия Симеоновград–Раднево-Нова Загора от френската фирма 

“Барон Хирш”. След изграждането й търговията в района се развива с бурни 

темпове.  

През 1906г. Радне махле е преименувано в село Раднево, а от 1911г. 

придобива правата на околийски център. На 7 септември 1964 г. Раднево е 
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обявен за град. Развитието на енергийния комплекс «Марица-изток» след 1960 г. 

променя коренно живота на хората в общината и ги свързва трайно с 

въгледобива и енергетиката. 

 

2. Релеф 

 

Община Раднево е с надморска височина 141,1 м. Топографската 

повърхнина на района е леко наклонена на югоизток. Абсолютните височини са в 

граници от 100 до 300 метра. Релефът е равнинен, леко навълнен от широки 

речни долини, слабо врязани в полиоценската седиментационна повърхнина. 

Физикогеографският район е формиран на мястото на полиоценски гребен, 

запълнен с езерни и езерноблатни седименти. Неотектонските движения имали 

колебателен характер, което е дало възможност при затопляне на басейна и при 

заблатяването му да се образуват лигнитни въглищни пластове, залягащи на 

неголяма дълбочина. 

 

3. Климат 

 

Районът се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. През 

зимата Стара планина е естествена защита спрямо студените континентални 

маси, нахлуващи от север и североизток. В резултат на това зимата е значително 

по-мека от тази в Умерено-континенталната климатична подобласт на Северна 

България. 

Средната годишна температура на въздуха е 12,10 С. 

Средната годишна относителна влажност на въздуха 70 %. 
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Валежните суми не са равномерно разпределени през годината. Наблюдава 

се един главен максимум през месеците май и юни и един второстепенен – през 

ноември и декември. Главният минимум на валежите е през август и септември, а 

второстепенният – през месеците февруари и март. Процентът на валежите от 

сняг е сравнително малък, като образуваната снежна покривка не се задържа 

дълго време. Режимът на мъглите до голяма степен зависи от топлинния баланс, 

минималната температура на въздуха, високата относителна влажност и сумарно 

изпарение и развитието на синоптичните процеси. Районът се характеризира с 

нормален брой (28,0) дни с мъгла годишно. Орографските особености на региона 

влияят на посоката и скоростта на вятъра. Преобладаващата посока на вятъра е 

север, североизток, а скоростта се движи в граници между 0,3 и 5,1 м/сек.  

 

4. Почви 

 

Преобладаващите почви са черноземни смолници с мощен хумусен 

хоризонт, подходящи за отглеждането на пшеница, ечемик, царевица и 

зеленчукови култури. 

Площите с плодородна земя заемат значително по-малък дял от тези на 

съседните общини поради въгледобива. От там се създават и предпоставки за 

нарушеното екологично равновесие.  

 

5. Минерални ресурси 

 

Общината е разположена в район, богат на залежи от нискокалорични 

лигнитни въглища и териториално обхваща по-голямата част от 

Източномаришкия въглищен басейн. От естествените строителни материали са 
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установени промишлени запаси от гипс и мрамор. В отделни участъци на реките 

Съзлийка и Блатница се добиват речни инертни материали. 

 

6. Обща характеристика и състояние на поземленият фонд 

 

До започване на миннодобивната дейност община Раднево разполага с 

поземлен фонд 548 389 дка, в т.ч.: 

• земи за селскостопанско ползване – 495 218 дка или около 91% спрямо 

общия фонд; 

• земи за горскостопанско ползване – 22 287 дка или 4%; 

• фонд населени места – 27 884 дка или около 5%. 

След започване на добива на лигнитни въглища картината на района 

започва драстично да се изменя. Намаляват стопанисваните земи, 

обработваемите земи, горския фонд, фонда на населените места, а се увеличават 

териториите за добив на полезни изкопаеми и необработваемите земи (към 

31.12.2000 г. – 109 706 дка, а към 31.12.2004 г. по данни на ОСЗГ-Раднево земите 

за добив на полезни изкопаеми са 111 238 дка.)  

Прогнозните разработки показват, че към 2015-2020 г. тази тенденция ще 

продължи, като стопанисваните земи ще представляват 65,31% от общия 

поземлен фонд, а обработваемите земи – 53,39%, горският фонд – 3,06%, 

фондът на населените места – 4,71%. Необработваемите земи нарастват на 234 

548 дка и ще бъдат 33,76% от общия поземлен фонд на общината. 

 

БАЛАНС И СТРУКТУРА НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ФОНД В ОБЩИНА РАДНЕВО 
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№ по ред, вид 

Преди 

минно-

добивни 

дейности 

 

1997 

 

към 

2050 г. 

 

в % 

1. Поземлен фонд 545 389 545 389 545 389 100,00 

2.Стопанисвани земи - 

остатъчен 

- - 314 572 57,67 

3. Стопанисвани земи – 

всичко 

450 757 366 023 356 195 65,31 

4. Общостопански фонд – 

остатъчен 

- - 503 266 92,27 

5. Общостопански фонд – 

всичко 

495 218 499 075 494 247 90,62 

6. Обработваеми земи – 

остатъчен 

- - 268 718 53,39 

7. Обработваеми земи – 

всичко 

395 148 320 467 310 311 62,78 

8. Необработваеми земи – 

остатъчен 

- - 234 548 46,61 

9. Необработваеми земи – 

всичко 

100 077 178 608 183 936 37,22 

10. Горски фонд – остатъчен - - 18 713 3,06 

11. Горски фонд – всичко 22 287 20 904 25 453 4,71 

12. Фонд населени места 27 884 25 410 20 460 4,71 

 

Данните показват измененията на стопанисваните земи, отчуждените, 

рекултивираните и дават тенденцията в края на периода. По този начин ще е 

ясно с какъв общ селскостопански фонд ще разполага общината, колко ще бъдат 
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обработваемите земи, необработваемите земи, горския фонд и фонда на

населените места.  

Налице е общо намаление с 10 238 дка (на земи, които не подлежат на 

рекултивиране), а необработваемите земи ще нараснат с 10 233 дка и горския 

фонд с 17 037 дка. Необходимо е предвидената рекултивация на 191 840 дка да 

се проведе в планирани срокове, с необходимото качество. В противен случай, 

структурата на поземленият фонд ще бъде с друга конфигурация, която няма да 

отговаря на интересите на гражданите на общината и ще доведе до свиване на 

възможностите за развитие на селското, горското стопанство, населените места и 

тяхната инфраструктура. 

Находищата на лигнитни въглища в района са около 2 630 млн. тона. 

Мощността на въглищния хоризонт е 30 м. При годишна експлоатация около 35

40 млн. тона годишно добивът ще може да продължи още 50-60 години. 

Обработваемата земя се използва непълноценно – увеличава се делът на 

незаетите площи, намалени са площите на трайните насаждения, амортизирани и 

унищожени са хидромелиоративните мрежи и съоръжения, нарушена е 

структурата на земеползването поради отнемане на земята от рудниците и 

раздробяване и след реституцията. 

Проблемите в микроклимата, които се наблюдават се следствие от много 

ниската степен на лесинност в община Раднево. 

Съществуват природно-екологични рискове – сеизмичност, разместване на 

земни пластове, заустени речни корита, нарушени терени в резултат на 

несъобразна промишлена и селскостопанска дейност – ерозирани земи, 

замърсени земи и окислени площи. 

На територията на общината има 22 микроязовира. Изградени са 

съоръжения за напояване на 65 600 дка или на 20,97% от обработваемите земи. 

От общата поливна площ 96,76% ползва за водоизточници язовири и 3,24% 
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реки. В непосредствена близост до ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД е най-големият 

язовир “Овчарица”. При с. Тополяне има открит минерален извор с дебит 9,130 

л/с и температура на водата 310С. 

 

 

7. Икономическа характеристика 

 

Сравненията в областен план показват, че Община Раднево е на второ 

място по нетни приходи в Старозагорска област и на едно от първите места 

между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие, 

измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението.  

Делът на заетите в услугите е много по-малък от заетите в Старозагорска 

област, а анализът на данните за нетните приходи от продажби показва, че 

водещи отрасли в общината са електроенергия, газ и вода – с 48% от общите 

нетни приходи, следван от добивна индустрия – 33,73% и преработваща 

индустрия – 6,22%.  

В община Раднево доминиращ е вторичният сектор, който дава 87,43% от 

нетните приходи, ангажира 77,34% от заетите трудови ресурси и се обслужва от 

97,68% от дълготрайните материални активи. Изключително големият дял на 

ДМА във вторичния сектор на общината е показател за силно фондоемка 

индустриална структура. 

Община Раднево формира 33,73% от нетните приходи от добивната 

промишленост, 48% от производството на електроенергия и 6,22% от приходите 

на преработващата промишленост. 

Структурата на промишлеността е представена основно от добива на 

лигнитни въглища, производството на електрическа енергия, хранително

вкусовата промишленост, шивашката промишленост, строителството и монтажа. 



 20

 

 7.1. Тежка промишленост 

 

  7.1.1. Въгледобив  

Полезните изкопаеми са основното богатство на Община Раднево. 

Въгледобивът и енергетиката са структуроопределящи отрасли, затова районът 

се определя като промишлен. Общината заема монополни позиции по 

производството на лигнитни въглища, чиито обем варира от 22 до 30 млн. тона 

на година. 

Териториално общината обхваща по-голямата част от Източно-маришкия 

въглищен басейн и е свързана с един от стълбовете на националната икономика 

на Република България – енергийния комплекс “Марица-изток”.  

В Източно-маришкото въглищно находище са съсредоточени около 2,5 

млрд.т. въглищни запаси, което представлява приблизително 63% от 

балансовите запаси на лигнитни въглища и 57% от запасите на всички въглища в 

страната. Промишленото усвояване на басейна започва през 1952 г. със 

строителството на рудник “Трояново 1”. Добива на въглища от него започва през 

1960 г. По-късно са построени и въведени в експлоатация още два рудника 

“Трояново Север” (начален добив на въглища – през 1964 г.) и “Трояново 3” 

(начален добив на въглища – през 1969 г.) 

Консуматори на въглищата са електроцентралите: «Брикел» АД, ТЕЦ 

“Марица Изток 2» ЕАД и Енергийна компания «Марица изток ІІІ». 

На територията на град Раднево се намира Управленския център на 

комплекса /www.marica-iztok.com/  

 

  7.1.2. Енергопроизводство 

http://www.marica-iztok.com
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 Този отрасъл заема второ място в отрасловата структура на региона. ТЕЦ 

”Марица изток 2” ЕАД е базова кондензационна топлоелектрическа централа, 

изградена върху 150ha в източномаришкия енергиен комплекс. Тя се намира 

близо до село Радецки, на 60 км югоизточно от гр. Стара Загора. На изток 

граничи с язовир “Овчарица”, чиято площ е 627 ha. В момента топлоцентралата 

има 1 450MW инсталирана мощност  и е най-голямата ТЕЦ в Република България. 

Допълнителна информация може да се намери на www.tec2.inetg.bg  

 

  7.1.3. Гипс 

Гипсовото находище е част от Радневската гипсоносна област, намиращо се

между реките Съзлийка и Овчарица. Установени са 12 находища. Гипсът образува 

различно големи друзи, буци, срастъци и единични кристали, споени с глинесто 

вещество. Находището се експлоатира от 1931 г. до откриването на рудника при 

с. Кощава – Видинска област (1965 г.). Речните инертни материали се добиват в 

отделни участъци на р. Съзлийка и Блатница. При село Тополяне има открит 

минерален извор с дебит 9,130 л/с и температура на водата 310 С.  

7.2. Лека промишленост 

 

Преходът към пазарна икономика наложи преструктуриране на отраслите на 

леката промишленост и селското стопанство. По тази причина, общината насочи 

усилията си към привличане на чужди инвестиции, създаване на смесени 

предприятия и кандидатсване в различни програми на Европейския съюз.  

През 1997 г. с общинско участие е изградено смесено българо-руско 

предприятие "Тракийски плод” ООД. Капацитетът на фирмата е 1000 т кетчуп 

годишно, 600 т лего и небелени домати и 150 т за месец доматен концентрат. Във 

фирмата има изграден и цех за майонеза.  

http://www.tec2.inetg.bg
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Преструктурирането на комплекс “Марица-изток” доведе до увеличаване на 

безработицата и намаляване на покупателната способност на населението. 

Основният предмет на дейност на частните фирми е търговия и услуги, като 

тенденцията е към създаването на малки предприятия. Причините са малките 

първоначални инвестиции, които са необходими, бързата възвращаемост и по

малкия риск.  

В сравнение с други общини, преработващата промишленост в община 

Раднево е представена твърде скромно, въпреки далеч по-големите възможности 

на местната суровинна база. Основните представители на този бранш са: 

• четири мелници, разположени както следва: две в Раднево, една в с. 

Знаменосец и една в с. Полски градец. 

• маслобойна, частна собственост в гр. Раднево. 

Общината има суровинна база за развитие на редица мощности като: 

предприятие за първична обработка на памук, за производство на олио и 

майонеза, фуражен завод, консервно предприятие за плодове и зеленчуци, 

предприятие за месопреработка. 

Оценката на досегашната промишлена структура е, че има слаба 

диферсификация на общинската икономика. Недостатъчно се използва наличния 

кадрови потенциал и ресурси за високотехнологични производства и дейности в 

областта на хранително-вкусовата и шивашката промишленост.  

Развитието на промишления комплекс дава основание да се направят 

следните изводи: 

v няма значителен спад на промишлената продукция за периода 1990

2004 г.; 
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v недостатъчно е диферсифицирано промишленото производство и 

липсват съвременни производства, които да се адаптират добре към промяната

за да реализират значителни резултати в бъдеще; 

v от регистрираните 80 фирми в промишлеността едва 30 са активни и в 

преобладаваща част са от малкия бизнес; 

v териториалното разположение на основното предприятие Мини 

“Марица-изток” ЕАД с рудниците е разпръснато на огромна територия, което се 

отразява неблагоприятно на инфраструктурата на общината; 

v с освобождаването на персонал в резултат на въвеждането на 

иновации в мините и централите и при правилна политика на задържане на 

населението в общината се създават възможности за разкриване на много нови, 

съвременни промишлени предприятия, които трябва да са малки и средни като 

размер. 

 

 7.3. Селско стопанство 

 

В селското стопанство са заети значителна част от трудовите ресурси на 

общината и произвежданата продукция задоволява нуждите на населението. 

Природните условия, с които разполага община Раднево са най-подходящи за 

отглеждането на: пшеница, ечемик, слънчоглед, памук и др. От трайните 

насаждения най-голям е относителният дял на бадемовите насаждения, следват 

лозовите масиви, черешите и сливовите градини. 

Основна част от обработваемите земи се обработват от земеделски 

кооперации и арендатори.  

Към 31.12.2004 г. общата селскостопанска земя /по данни на ОСЗГ 

Раднево/ се разпределя както следва: 
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Селскостопански фонд Площ, дка. 

1. Ниви 209 832 

2.Трайни насаждения 5 353 

/967 бракувани/ 

3. Лозя 3 065 

4. Мери и пасища 35 946 

5. Естествени ливади 4 257 

6. Оризища 8 045 

7. Гори в земеделски земи 3 321 

   

Базата за растениевъдното производство се ограничава от разширяването 

на въгледобива, тъй като на рудниците ежегодно се предоставят обработваеми 

земи. Обратният процес – рекултивирането - се осъществява със забавените 

темпове. От есенните култури са застъпени главно пшеницата и ечемика. Втората 

група култури, застъпени в общината са пролетните: царевица, слънчоглед, 

памук, зеленчуци и др. През последните години като основна култура се наложи 

слънчогледът, поради високата й доходност – отглеждането й създава 

възможност за механизирано производство и има сигурен пазар. Общо заетите 

площи с тази култура през 2002 г. достигат 61 042 дка и са произведени 6 470 т 

царевица. 

В групата на други пролетни култури, включително и на зеленчуците 

(домати, пипер, зеле и др.) произведената реколта задоволява най-вече 

потребностите на производителите и само малка част от нея е предназначена за 

пазара. 

Към 31.12.2004 г. по данни на ОСЗГ–Раднево с трайни насаждения са заети 

5 353 дка /в т. ч. 967 бракувани/, което представлява 1,44% от селскостопанския 

фонд на общината; лозовите масиви възлизат на 3 065 дка. 
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Домашните животни в общината са както следва: 

 

       Домашни животни      брой 

Говеда 2 594 

в т.ч.: крави 1 809 

Кози 3 118 

Свине 4 984 

в т.ч.: свине-майки 362 

Биволи 92 

в т.ч.: биволици 43 

Овце 8 837  

в т.ч. овце майки: 7 408 

Птици 68 004 

Едрокопитни  888 

Пчели 3 247 

Зайци  3 542 

Кучета 3 461 

Характерно за животновъдството на територията на община Раднево е, че 

се развива изцяло в частния сектор. На територията на общината има само една 

ферма за отглеждане на говеда в с. Полски Градец. 

 

 

8.Човешки ресурси 

 

8.1 Население 
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По данни на ТСБ - Стара Загора към 31.12.2003 г. населението на община 

Раднево наброява общо 23 836 човека. Раждаемостта /на 1000 човека /към 

същата дата е 8,0‰, а смъртността – 16,3‰. 

В сравнение с 2002 г. раждаемостта се е увеличила с 0,4‰,а смъртността 

намаляла с 0,9‰. 

На 1 км² живеят средно по 43,7 души. 

Анализът на трудовия потенциал показва, че абсолютният брой на 

населението в трудоспособна възраст намалява. При това относителният дял на 

населението в селата е обезпокояващо по-нисък, отколкото в град Раднево. 

Причините за засилената урбанизация са ликвидирането на част от селата, 

бързото развитие на промишлеността и др. 

Тази демографска ситуация показва, че през следващите години не може да 

се разчита на увеличение на трудовия потенциал чрез неговия основен източник 

– населението в подтрудоспособна възраст.  

Население под, в и над трудоспособна възраст 

към 

31.12.2003 година 

 

 Под 

трудоспособна 

възраст 

В 

трудоспособна 

възраст 

Над 

трудоспособна 

възраст 

Община 

Раднево 

3656 13818 6362 

В градовете 2515 9497 2217 

В селата 1141 4321 4145 
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Разпределението на населението по възраст 

(данните са взети от Общинска администрация, отдел «Правно-нормативно 
обслужване) 

 

Разпределението на населението по пол 

(данните са взети от Общинска администрация, отдел «Правно-нормативно 
обслужване) 
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 Икономически активното население наброява 11 100 души, а това с 

образование над средно - 5,9%. Очакваната продължителност на живота е 70,6 

години. Данните са взети от Годишник на общините в България 2002. 

Към 2002 година по данни на НСИ по трудово и служебно правоотношение 

са наети общо 14 158 души, което представлява 59% от населението на 

общината. Най-голям брой хора са заети в добивната промишленост, следват 

преработващата, образованието, търговията и др.  

Средната годишна работна заплата за 2002 год. е 5 862 лв., като най-добре 

заплатени са наетите в добивната и преработващата промишленост, а най-ниски 

са възнагражденията в хотелския и ресторантьорския бизнес.  

 

Средна годишна работна заплата на наетите по трудово правоотношение за 

общината по години: 

 

1999 г. 2000г. 2001 г. 2002 г. 

4 389 лв. 5 289 лв. 5 524 лв. 5 862 лв. 

жени
2001

мъже жени
2002

мъже жени
2003 мъже

S1

11 800
11 900
12 000
12 100
12 200
12 300
12 400
12 500
12 600

ПОЛОВА СТРУКТУРА
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По брой на заетите, водещи за общината са: ЕАД ”Мини Марица-Изток, клон 

“Рудник Трояново-Север” и ЕАД ”Мини Марица-Изток, клон “Рудник Трояново-1”. 

 

8.2 Безработица  

Към 31.12.2004 год. безработицата в общината е 9,87%. В сравнение с 2003 

г. се наблюдава намаление с 2,33%. По-голямата част (над 50% ) са без 

специалност и професия. Най-голям е делът на безработните с основно 

образование, с начално и по-ниско образование. Недостатъчният им 

образователен ценз затруднява реализацията им на пазара на труда. Те 

образуват основна част от т.нар. “застойна безработица”. Чрез реализацията на 

Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” броят 

на регистрираните от тези групи намалява. 

 

 

9.Образование 

 

 Основна цел на община Раднево в сферата на  образованието е 

укрепване на образователната система и създаване на организационни и 

финансови предпоставки за разгръщане на съвременни форми и методи на 

обучение за подготовка на кадри за общината. 

 Сега общинската администрация насочва усилията си в следните 

направления: обхващане на всички деца в задължително обучение, разширяване 

на броя на децата в предучилищно възпитание и особено децата на социално 

слаби семейства, материално и финансово осигуряване на учебно-възпитателния 

процес, контролно-методическа дейност и създаване на условия за квалификация 

и преквалификация на учителските кадри. 
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Към 01.09.2004 г. в община Раднево има 8 основни училища, СОУ и 

професионална гимназия. Броят на учениците е 3 408. Общият брой на заетите в 

сферата на образованието за  учебната 2004/2005 год. е 406 души, от които 260 

– педагогически и 146 помощен персонал.  Девет от училищата на територията 

на общината са общински – осем от тях са основни и едно е 

среднообразователно. Професионалната гимназия е държавно училище. Основна 

цел на ръководните органи е предлагане на условия за добро образование, което 

да подготвя квалифицирани млади кадри. В момента съществува необходимост от 

разкриване на нови специалности в средното училище, разширяване на 

чуждоезиковото обучение и реализиране на образователни инициативи. За 

постигане на горепосочената цел са възможни различни подходи: 

1. Чрез обучение да се развиват интелектуалните възможности и 

комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и 

самостоятелност; 

2. Организиране на регионални и национални олимпиади, конкурси и 

състезания; 

3. Усъвършенстване грижата за здравното, екологичното, културното и 

физическото възпитание на младите хора; 

4. Подпомагане социалната интеграция на малцинствата; 

5. Провеждане на кампании против насилието, тютюнопушенето, 

употребата на наркотични вещества, алкохол и др. 

В Община Раднево детските градини са 9 и обхващат 766 деца, като в 

предучилищните групи децата са 193. За сравнение през 2002г. предучилищното 

възпитание и отглеждане на децата се е извършвало от 13 детски градини и 

обединени детски заведения– 5 в града и 8 в селата, в които са обхванати 779 

деца.  
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От 2004 година с решение на Общинския съвет и заповед на кмета на 

общината 4 от детските градини са преобразувани във филиали. 

Наблюдаваната трайна тенденцията към намаляване на раждаемостта, ще 

постави сериозни проблеми пред детските и учебните заведения през 

следващите години. 

 

10. Култура 

 

Културата е неразделна част от съвременния облик на община Раднево. 

Общината има 14 читалища, археологически музей, художествена галерия, 

общински културен център, 11 църковни източно-православни храма и един в 

строеж (с. Даскал Атанасово). Строи се храм на Евангелистката църква в 

Раднево. (В общината са регистрирани и Българска божия църква и Обединена 

божия църква). Общината поддържа 19 паметника на загинали войни в Руско

турската, Междусъюзническата, Балканската, Първата и Втората световни войни.

Читалищата като изконни носители на българския дух и култура през 

вековете и днес насочват дейността си в издирването, запазването и 

пресъздаването на българското фолклорно богатство, а така също и към 

издирването на етнографски материали. 

По-значителни културни прояви в общината са: майски дни на културата, 

които включват театрални постановки, концерти на читалищата, изложби, срещи 

с изтъкнати дейци на културата; пленер по живопис “Светлина, земя и хората” и 

пленер по скулптурата; международен фолклорен фестивал за инструментални 

групи от балканските страни; празник на гр. Раднево с културни и спортни 

прояви (07.09.), турнир по свободна борба “Крилат Димо”. 
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През 2004 г. Общински център за култура разшири обхвата на любителско 

художествено творчество с нови форми и състави. Развива се дейността на 

Фолклорен ансамбъл «Гергьовден», а именно: 

 Представителен състав от 20 танцьори; 

 Детско-юношеска формация от 117 танцьори; 

 Оркестър; 

 Хор от осем певици. 

В Общински център тази година работят и следните състави: 

 Народно пеене с 15 обучаеми; 

 Школа по гайда – 9 деца. 

През 2004 год. бяха създадени три нови формации: 

 Група за спортни танци – 35 деца; 

 Група за модерен балет – 20 деца; 

 Театрална трупа. 

 

Градската библиотека организира следните културно-масови мероприятия: 

- тематични витрини (10-12 прояви годишно); 

- отбелязване на годишнини на поети и писатели.  

Разполага с читалня и три книгохранилища. Заети са 3 библиотекари. 

Библиотечният фонд е 80 370 единици, раздадените материали за 2004 г. са 

61 927, броят на посетителите – 14 843 души. На разположение на посетителите 

са и аудио и видео касети. Библиотеката има нужда от компютъризиране, което 

би подобрило качеството на обслужване на клиентите. 

Археологическият музей “Марица-изток” е създаден по споразумение между 

Министерството на културата, Комитета по енергетика и Община Раднево с 

протокол №15/12.06.1992 г. на базата на археологичния фонд на бившия музей 

по енергетика към СО “Марица-изток”. Той има за основна задача организирането 
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и провеждането на всички спасителни археологически проучвания в района на 

енергийния комплекс. 

Началото на проучванията е през 1960 г. Регистрирани са 280 

археологически паметника, от които 5 селищни могили, 94 открити селища, 115 

надгробни могили, 7 плоски некропола, 4 крепости 

и 5 алени комплекса.  

Музейните експонати са подредени в четири 

фонда: праистория, античност, 

средновековие и нумизматика. Към 02.09.2002 

г. музеят притежава 2762 единици. В музея 

работят 5 специалисти. Наред с теренната 

и научно-изследователската работа колективът на музея организира 3 

конференции, 12 тематични изложби и е издал 6 тома от поредицата “Марица

изток – археологически проучвания”. От 2004 година е създаден Клуб по история 

и археология за деца. 

Художествената галерия в гр. Раднево съществува като художествена 

сбирка – филиал на галерията в Стара Загора от 02.08.1982 г. с протокол 

№36/21.12.1990 г. Министерството на културата дава на сбирката статут на 

галерията. В последните години са разкрити отдел живопис с 472 експоната, 

графика – 141 експоната, скулптура – 26, приложно изкуство – 13 експоната. 

Галерията разполага със зала за постоянна експозиция с пиано и аудио- и 

видеотехника, зала за временни изложби и двор за малка пластика на открито. 

Тенденциите в съвременното развитие на културния живот в общината са 

свързани с подпомагане приобщаването на Раднево към балканското и 

европейското културно пространство чрез различни инициативи и програми на 

общината, както и подкрепа на инициативите на културните и религиозни 

институции на територията на общината. 
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11. Здравеопазване 

 

Здравното обслужване на жителите и гостите на общината е осигурено от 

доболнична помощ, болнична помощ, спешна помощ и специализирана 

медицинска помощ. Към детските заведения и училищата в град Раднево има 

разкрити 7 медицински кабинета. Към обединените детски заведения има 

назначени медицински сестри. Редовно се провежда профилактика и промоция 

на здравето, изпълняват се национални програми, наблюдава се физическото 

развитие на подрастващите.  

Болничната помощ в общината се извършва от Многопрофилна болница за 

активно лечение «Д-р Д. Чакмаков» ЕООД, която е изцяло общинска собственост. 

Днес болницата представлява съвременно болнично заведение, предлагащо 

основната гама медицински услуги. 

МБАЛ ”Д-р Д. Чакмаков” има сключен договор с НЗОК за осъществяване на 

болнична медицинска помощ по 25 клинични пътеки. Има изградена 

информационна система за административно-икономическо управление и 

управление на клиничната дейност. Болницата разполага с 9 отделения, 

клинична лаборатория и всички необходими обслужващи звена. За болните се 

грижат 34 лекари и 72 медицински сестри. 

Спешната и неотложна помощ се осигурява от филиал на Център за спешна 

медицинска помощ – Стара Загора, който е изцяло държавна собственост. Общия 

брой на персонала за 2004 год. наброява 16 човека, изпълнени са 2 069 

повиквания.  

Доболничната помощ в общината обхваща 21 села и град Раднево и 

обслужва население 24 152 души. В общината има разкрити 15 индивидуални 

практики за първична медицинска помощ – 8 в града и 7 в селата с центрове с. 
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Сърнево, с. Коларово, с. Трънково, с.Трояново, с. Знаменосец, с.Ковачево, с. 

Полски градец. 

До 31.10.2004 г. избралите личен лекар са 22 985 или 95% от населението,

а 1167 – без личен лекар. 

Към детските заведения и училищата има разкрити медицински кабинети, 

които обслужват 766 деца и 2009 ученика.  

Лечебният процес в "Медицински център І" – гр.Раднево се осъществяван от 

10 лекари, от 9 различни специалности. 

За деветте месеца на 2004 г. са извършени 8 профилактични прегледа. За 

същият период на 2002 г. са извършени 222 броя, а за 2003 г. – 21 броя. 

Високото качество на медицинската помощ в МБАЛ ”Д-р Д. Чакмаков” е 

стратегически приоритет на ръководството и целия персонал на лечебното 

заведение. За тази цел лечебното заведение е разработило и използва система за 

управление и качество, съобразена с изискванията на ISO 9001-2000. 

 

 

12. Комуникации 

 

12.1. Районна пощенска станция  

 

Към Районна пощенска станция Раднево при “Български пощи” ЕАД са 

изградени 13 пощенски станции, обслужващи населението на общината. 

Откриване на нови или закриване на съществуващите пощенски станции не се 

предвижда. 

 

 

12.2  Далекосъобщения 



 36

 

Технологичен възел «Далекосъобщения»–Раднево има изградена мрежа до 

всички населени места в общината. Има монтирани 11 централи тип КРС. 

В град Раднево има аналогова централа с 6000 поста, от която в момента се 

използват 5000 и цифрова АТЦ – RSU с 1530 поста и 30 – ISDN. 

 

Във всички централи ТВД има свободен капацитет. В някои от селата може 

да се построи нова Селищна Телефонна Мрежа (СТМ), с което ще се създаде 

възможност за удовлетворяване желанията на домакинствата от нови телефонни 

постове основно в Полски Градец, Сърнево, Знаменосец и в по-малка степен в 

някои други села. 

 

След приватизирането на "БТК" АД, новото ръководство започна  процес на 

преструктуриране. Предвижда се изготвянето на програма за развитие на базата 

на модерните технологии. 

 

 

13. Транспортна инфраструктура 

 

13.1. Пътна мрежа 

 

Схемата на пътната мрежа оформят път Е-85 Русе -Велико Търново – Нова 

Загора – Раднево – Гълъбово – Харманли – Свиленград, път Е-5 Гълъбово – Стара 

Загора, които имат връзки с Е-80 София – Свиленград и Е-773 София – Бургас. В 

бъдеще ще възникнат нарушения по вътрешните връзки (вътрешния пръстен) в 

общината в района на Раднево – с. Новоселец – ТЕЦ-2 – с. Полски градец – с. 

Мъдрец – с. Обручище – гр. Гълъбово – ТЕЦ-2 – гр. Раднево. Пряко се засягат път 
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Е-85, който в интервала 2008-2012 г. ще бъде изнесен на запад, а към 2030 г. и 

път Е-5 в участъка гр. Гълъбово – с. Априлово. 

Важен проблем в общината са комуникациите в рамките на селищата, както 

и междуселищните връзки. Подобряването на пътните връзки в направления 

Нова Загора, Гълъбово, Стара Загора, ТЕЦ-2 са приоритет с висока степен. 

Общата дължина на пътната мрежа в община Раднево е 155,7 км, от които: 

§ първи клас - няма; 

§ втори клас – 39,2 км; 

§ трети клас – 29,3 км; 

§ четвърти клас – 87,2 км. 

Транспортът в Раднево може да се раздели на: 

§ Автобусен: в града са регистрирани 2 градски автобусни линии. 

Транспортните линии в рамките на общината са 13, а основните превозвачи са ЕТ 

«Светлин Русев», «БКС» ЕООД, ЕТ «Сашо Митков». Обслужват се и следните 

междуградските линии по направления София, Ст. Загора, Н. Загора, Гълъбово, 

Тополовград. Всички линии са отдадени с конкурси; 

§ Таксиметров: за 2004 г. в община Раднево са регистрирани 2 

таксиметрови превозвача. Опитът в някои развити общини показва, че там, 

където режима на тези превозвачи е либерализиран се повишава конкуренцията, 

намаляват се цените до минимум и се задоволяват напълно нуждите на 

потребителите. Тази практика може да се въведе и в община Раднево. 

През рамките на града преминава ж.п. линия №83, чието основно значение е

обслужването на трите централи и рудниците.  

 

14.  Водоснабдяване и канализация 
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За водоснабдяването на община Раднево основен е водоизточникът в с. 

Червеняково, отстоящ на 35 км. Още се ползват 4 водоизточника и 4 помпени 

станции. Средномесечно добитата вода е около 200 хил.м³. Общата дължина на 

водопроводните мрежи е 60 км. 50% от тези мрежи са изградени от черни тръби 

и са в експлоатация от 30 години, което обуславя значителни загуби. 

Недостатъчно е равнището на управление на водните ресурси и 

водоснабдителните системи. Уредите за измерване не са достатъчно прецизни, 

разходите за електроенергия са относително високи, относителният дял на 

полезно използваната вода е нисък, а в някои селища – кратно незадоволителен .

Качеството на питейната вода отговаря на приетите стандарти, но се 

наблюдават периодични отклонения на някои показатели, като цвят и мътност. 

Общата хидроложка оценка е, че районът разполага с малко водни ресурси на 

питейна вода. За питейните води от централното водоснабдяване, във водите на 

с. Маца е с. Ковачево се доказва двукратно превишаване на нормите за нитрати и 

твърдост. Това състояние е показателно за аварийна обстановка и смесване на 

замърсени с питейни води. 

Необходимо е привличане на стратегически инвеститор, способен да 

осигури този ресурс. От друга страна, има възможност за отдаване на концесия 

или приватизация на “В и К” дружеството. Така общината ще освободи бюджетни 

ресурси за други обекти от инфраструктурата. 

 

15. Околна среда 

 

Екологията и здравето на всяко живо същество са основна грижа на 

развитите общества, ето защо Общинска администрация -Раднево поставя акцент 

върху тези въпроси като ги превръща в един от основните компоненти за 

устойчиво стратегическо планиране и развитие на община Раднево. 
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За последните 4 години нивото на средноденонощните концентрации на 

серния диоксид във въздуха варира в тесни интервали. По отношение 

съдържанието на оловни аерозоли, извършените замервания в пунктовете на ТЕЦ 

«Марица Изток 2» ЕАД в селата Маца и Ковачево показват съдържание на 

сяроводород 0,26 пъти над ПДК при средногодишна концентрация 0,0021 мг/ м3. 

Състоянието на почвените ресурси в селищната система не отговаря на 

качествените изисквания за нормално състояние.  

Замърсяването на почвата с киселинни оксиди и летяща пепел се извършва 

изключително в зоната на директно въздействие за ТЕЦ «Марица Изток 2» ЕАД

при eмисии на разсейване в радиус между 7 и 12 км и киселинни дъждове с рН 

между 3,8 и 4. 

Изследванията показват показват, че комунално-битовия шум в Раднево се 

сформира предимно от транспортния трафик. Няма данни за измерени 

превишени нива на ПДК от 55 dB /дневна норма/. Пределно-допустимите са в 

интервала 0-64.  

Основните източници на промишлени отпадъци за община Раднево са трите 

крупни производствени единици: «Ремотекс Раднево» АД, «Мини Марица Изток»

ЕАД и ТЕЦ «Марица Изток 2» ЕАД. И трите големи предприятия имат разработени 

програми за управление на отпадъците. Най-често те са метални отпадъци, сгур, 

карбидна каша, бракувани гуми, отработени масла и др.  

Правителството на РБългария прие Национална стратегия за развитие на 

енергийния отрасъл до 2010 г. В нея се предвижда в периода 2000 – 2010 г. 

плавно нарастване на дела на ТЕЦ (главно за сметка на местни въглища). 

Съгласно стратегията извеждането от експлоатация на 1-ви и 2-ри блок на АЕЦ 

“Козлодуй” ще се компенсира чрез увеличаване на производството на 

електроенергия в “Марица-изток” с 60,5% - от 11,8 ТВтч (тераватчаса) през 1998 

г. на 19,5 ТВтч през 2005 г. Отпадането на 3-ти и 4-ти ядрени реактори към 2010 
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г. трябва да доведе до скок на електропроизводството в централата с още 8%. 

Това предполага скок във въгледобива – от 23 млн. т през 1998 г. на 38 млн. т 

през 2010 г. Увеличението на производството ще намали себестойността на 

въглищата, а оттам и цената на електроенергията. Предвиждат се да се направят 

инвестиции за 3,46 млрд. долара. Най-големи инвестиции ще трябва за 

рехабилитацията на ТЕЦ «Марица-изток 2» ЕАД и Енергийна компания «Марица

изток ІІІ». 

Миннодобивната дейност влияе много драстично върху поземлените 

ресурси като: 

1. Намалява земите от поземления фонд, разрушава почвата и 

подпочвената структура. 

2. Събира се хумусна почвена покривка и се депонира на временни депа, 

където престоява до употребяването и за рекултивиране на нарушените терени. 

3. Нарушава се съществуващия баланс на естествения поземлен фонд преди 

започване на промишлена дейност и непрекъснато преструктуриране до 

приключване експлоатацията на находището. 

4. Изселване на села, унищожаване на жилищния фонд, стопански, 

културни, административни и др. обекти от инфраструктурата. 

5. Създаване на ново ландшафтно и териториално устройство и 

вписването му в околната среда. 

Важен компонент на околната среда в селищната система е нейното зелено 

богатство, нейния животински свят. Замърсяването на околната среда, 

овладяването на нови терени от комплекса “Марица-изток”, стопанската дейност 

на човека, оказват сериозно влияние върху флората и фауната. Горите в 

селищната система са оскъдни и имат огромно стопанско, биологично, социално, 

рекреационно и екологично значение. Особено ценни са горските насаждения, 
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които се създават около насипищата и сгуроотвалите около селищата, тъй като 

те се явяват естествен филтър за замърсителите и бариера срещу ветровата 

ерозия. От друга страна те произвеждат така необходимия за живота кислород, 

създават благоприятни условия за отдих и рекреация, за размножаване на 

фаунистичното богатство. В селищната система са полагани системни грижи за 

запазване и обогатяване на горския и животинския фонд. Тук добре се развиват 

горски масиви от дъб, клен, габър, бор и др., които са естествени оазиси за 

сърни, диви свине, зайци, фазани и др. Ежегодно това богатство се обогатява с 

нови растителни видове – липа, явор, бор, чинар, топола, черница, плодни 

дървета, храсти. Разселват се фазани, киклици, различни видове риба и патици. 

Озеленяват се и селищата, макар че не всичко е доведено до край. 

Специалистите обсъждат въпроса за безхумусна рекултивация, тъй като 

след като престои на склад (депо) седем и повече години, хумусът се губи и не 

допринася за почвеното плодородие. За 1997 г. са вложени 856 хил. лв., които 

ще се окаже, че се използват неефективно. За периода 1998 – 2030 г. е 

предвидено да бъдат вложени 61 млн. лв. за терените, засегнати от въгледобива. 

Това е отразено в актуализираната екологична програма на «Мини Марица

изток» ЕАД. 

Основните изводи, относно състоянието на околната среда и по-важните 

природозащитни мероприятия, необходими за реализиране в бъдеще са: 

1. Модернизация и реконструкция на мощностите и внедряването на 

безотпадъчни технологии и на системи за оборотно водоснабдяване, което в 

бъдеще трябва да стане магистрално направление в природозащитната дейност. 

2. Търсене на възможности за пълно оползотворяване на всички 

компоненти на природните ресурси: пепелите за производство на аглопорит и 

други строителни материали; въглищният прах и трошляка като гориво или за 

допълнително производство на брикети; серният двуокис за производство на 
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сярна киселина; глините от разкривките за производство на тухли, цигли и други 

керамични изделия. 

3. Рекултивацията, трябва да се извършва паралелно с разкривките на 

повечето обекти, за да може да се запази хумусът. Тук е необходимо да се 

създават частни фирми, които да извършват по-качествена и бърза рекултивация 

под контрола на общината. 

4. Създаване на зелени пояси около селищата от подходящи широколистни 

дървета и храсти. 

Изпълнението на тези мероприятия изисква сериозна работа, влагането на 

големи капиталовложения, ангажирането на значителни трудови и финансови 

ресурси. Това е свързано с решаване на екологичните проблеми в «Мини Марица

изток» ЕАД, въвеждане авангардни малкоотпадъчни и безотпадъчни технологии и 

системи за оборотно водоснабдяване. Очакванията са към 2010 г. е да се 

достигнат такива качествени параметри, които да позволяват естествените 

възстановителни процеси в бъдеще сами да се осъществяват, това ще стане 

реалност при положение, че се реализират горните природозащитни 

мероприятия и се спазва екологичната дисциплина. 

Необходимо е да се възстановят разрушените терени. В резултат на 

рекултивацията ще се върнат за стопанско ползване около 40% към 2010 г. от 

нарушените терени. Около 60% от всички рекултивирани площи към 2010 г. ще 

бъдат годни за селскостопанско ползване, независимо че киселинността и 

съдържанието на тежки метали в почвите към 2010 г. ще намалее незначително. 

Стремежът на общинското ръководство ще допринесе към края на 2020 г. 

районът да бъде обогатен с нови дървесни и животински видове. За целта ще се 

изградят зелени пояси около селищата и производствените предприятия, а върху 

част от рекултивираните терени ще се пристъпи към отглеждане на ценна 
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дървесина за индустриални цели. Предвижда се, отглеждането на дивеч в горите 

и на риба във водоемите да бъде значително по-голямо. 

 

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ  

(SWOT анализ) 

 

SWOT анализът е метод, който дава възможност да бъдат оценени 

вътрешните за общината силни страни (strengths)  и слаби страни (weaknesses) и 

външните за организацията възможности (opportunities) и заплахи (threats). 

SWOT анализа е разработен за целите на стратегическото планиране на бизнес 

организациите, но в последните години намира успешно приложение и при 

разработване на регионални и национални планови документи. 

Силните страни са качествата, с които общината превъзхожда останалите 

общини на регионално или национално ниво. Те могат да бъдат стопански, 

човешки и други фактори, които създават конкурентно предимство на общината. 

За качествения анализ е от особена важност силните страни, които се използвани 

да бъдат вътрешни за общината, реално съществуващи и статистически 

измерими.  

Слабите страни представят най-актуалните и първостепенни проблеми на 

общината, които пречат за развитието на определена сфера.  

Възможностите посочват тенденция за бъдещето и са външни спрямо 

общината и разглеждания сектор. Те описват кой международни, външни, 

отраслови тенденции биха могли положително да влияят в бъдеще на общината. 

Възможностите не се покриват с мерките, които са планирани за решаване на 

проблемите в определен сектор. 
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Заплахите както и в случая с възможностите представят външни тенденции, 

които биха могли да действат негативно върху развитието на определен сектор и 

са ориентирани към бъдещето. 

Полезността на SWOT анализа се изразява във факта, че чрез него се дават 

отговори на някои от следните въпроси: 

ü Достатъчно ли се използвани общинските дадености? Ако не, какво 

пречи за тяхното използване? 

ü Какво пречи за решаването на проблемите на местното развитие? 

ü Съществуват ли вече идентифицирани заплахи и има ли възможност те 

да останат за в бъдеще? Какво се прави за да се намали влиянието на 

заплахите? 

Характеристиките на организацията се разграничават от средата, в която тя 

функционира и община Раднево се разглежда откъм нейните силни и слаби 

страни, а елементите на средата се разделят и оценяват като възможности и 

заплахи. Факторите, изведени в SWOT матрицата, при следващата стъпка се 

остойностяват количествено по метода на балните оценки. За целта специалисти 

дават своите оценки (от 1 до 10 за всеки изведен фактор). Средно аритметичната 

оценка по 4-те “пера” на SWOT матрицата се нанася по абсцисата и ордината на 

координатна система и по получената фигура се определя водещата стратегия за 

развитие.  

 

Четирите възможни варианта са:  

 

Първи квадрант – Агресивна стратегия (най-благоприятната стратегия, 

определяща развитието на една община в посока само увеличаване на силните 

страни и реализиране на възможностите, предложени от средата);  
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Втори квадрант – Диверсификационна стратегия (още “Стратегия на 

развитие”, при която общината използва съществуващите благоприятни условия 

за развитие и намалява слабите си страни);  

 

Трети квадрант – Защитна стратегия (заключена между слабите страни и 

заплахите, общината трябва да търси възможност за оцеляване и след това да се 

опита да премине в друг квадрант);  

 

Четвърти квадрант – Оздравителна стратегия (основната посока на 

развитие към използване на силните си страни за преодоляване на заплахите на 

средата). 
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Къде е община Раднево? 

 

Отговорът се крие в по-долу изброените фактори: 

 

№ 
по 
ред 

 
СИЛНИ СТРАНИ на община Раднево 

 
Експерт

на 
оценка 

1. Богатство на лигнитни въглища и традиции на 
отрасъла – 2,5 млрд.т. находище може да осигури 
централите на комплекса за още около 50 години  

9.75 

2. Висок брутен вътрешен продукт 8 
3. Ниско равнище на безработицата – 9,87% за м. 

декември 2004 год. 
8 

4. Благоприятно транспортно и географско положение  
5. Високи стойности на индекса за човешко развитие 7 
6. Високообразовано население (с висше, колежанско и 

средно образование) 
6 

7. Функциониращата икономика (по-голямата част с 
национално значение) предоставя повече 
възможности за решаване на финансови и 
инфраструктурни проблеми в сравнение със средното 
равнище за страната 

6 

8. Културно-историческо наследство 5.75 
БАЛНА ОЦЕНКА 6.31 

 

№ 
по 
ред 

 
СЛАБИ СТРАНИ на община Раднево 

 
Експерт

на 
оценка 

1. Бавна рекултивация /рециклиране/ и възстановяване 
на използваните от въгледобива терени 

9.5 

2. Замърсяване на околната среда – въздух, води, почви 9.25 
3. Природно-екологически рискове 8.5 
4. Липса/остаряло компютърно оборудване и 

материална база в училищата 
8.25 

5. Ниска степен на лесинност – 3,38% (при 33,7% за 
страна) 

8 
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6. Непълноценно се използва обработваемата земя 7.75 
7. Влошена възрастова структура с отрицателен 

естествен прираст (-10,2‰) 
7.5 

8. Недобро техническо състояние на пътищата 7.25 
9. Остаряла водопреносна и занемарени 

канализационни мрежи 
6.75 

10. Липса на пречиствателни съоръжения за пречистване 
на отпадъчни води 

6.75 

11. Неефективна система за сметоизвозване и 
сметосъбиране в града и селата 

6 

12. Амортизирана е физическата среда в населените 
места, сградния фонд в производствените зони, в 
жилищните зони и комплекси и селата 

5.75 

13. Слабо развита лека и хранителновкусова 
промишленост 

7.5 

БАЛНА ОЦЕНКА 7.60 
 

№ 
по 
ред 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ за община Раднево 

Експертн
а оценка 

1. Развитие на водно стопанство с регионална значимост 9.5 
2. Възможности за внедряване на нови, 

екологосъобразни практики 
9.25 

3. Алтернативно финансиране чрез фондове и програми 9 
4. Възможности за реализиране на различни програми и 

проекти за образование и квалификация на 
безработни лица  

8.75 

5. Пълноценно използване на хабилитираните от мините 
места 

8.5 

6. Възможност за повишаване привлекателността на 
Раднево 

8.25 

7. Създаване на благоприятна среда за привличане на 
инвестиции 

7.5 

8. Активност на НПО 7.5 
9. Условията за напояване и мелиорации дават 

възможност за отглеждане на зърнени култури, 
зеленчуци и култури за стимулиране на бързата 
рекултивация на почвите 

7.25 

10. Развитие на специфични културни дейности 7 
11. Възможности за силно лоби в организации и 7 
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институции 
12. Възможност за реализация на по-мащабна 

транспортна и обслужваща инфраструктура 
6.75 

БАЛНА ОЦЕНКА 8.02 
 

№ 
по 
ред 

 
ЗАПЛАХИ за община Раднево 

Експертн
а оценка 

1. Отнемане на плодородна земя и увеличаване дела на 
незаетите площи 

9 

2. Темп на намаляване площите с трайни насаждения 8.75 
3. Нарастване броя на безработните лица при 

преструктуриране на въгледобива без перспектива за 
трудова реализация 

8.5 

4. Нарушено екологично равновесие и микроклимат, 
заплаха от бедствия 

7.75 

5. Липса на стратегия за грижи към околната среда 7.5 
7. Обезлюдяване на селата 5.25 

БАЛНА ОЦЕНКА 7.79 
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Представени в графичен вид резултатите от SWOT анализа образуват следната 

фигура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,02

6,31

7,79

7,59 0

2

4

6

8

10
Възможности

Силни страни

Заплахи

Слаби страни
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ НА ПЛАНА 

 

Според графиката, в която се визуализират факторите обобщени в SWOT 

матрицата, община Раднево се намира преимуществено в квадранти 2 и 3 От 

това позициониране могат да се направят следните изводи: общината трябва да 

заеме т. нар. диверсификационна стратегия или стратегия на развитие, 

за да използва пълноценно възможностите за развитие, които има. От друга 

страна лошото екологично и демографско състояние, в което се намира 

общината, определя позицията й “на крачка” от оцеляващата (квадрант 3). Чрез 

преодоляване на слабите си страни тя трябва да се стреми да максимизира 

резултатите от използваните възможности и да се изгради като привлекателен 

промишлено-културен център, привличащ все повече млади хора в дългосрочен 

план. 

Стъпвайки върху анализа на силните, слабите страни, възможностите и 

заплахите са формулирани основните цели и мерки, които Община Раднево 

трябва да следва. Приоритетна цел  трябва да бъде както реализиране на 

конкретни мерки за опазване на околната среда, така и стимулиране на 

икономическия растеж. Община Раднево трябва да заложи на възможностите, 

които й предлага средата и да съумее да съчетае наличните си ресурси, за да ги 

реализира по възможно най-ефективния начин. Равнището на заплахите е 

високо, което предполага висок риск при изпълнение на предвидените програми 

за развитие. От матрицата ясно се вижда, че трябва да бъдат използвани два 

фундаментални подхода за оздравяване и стабилизиране на местната 

икономика: 

v Ресурсен подход – основава се на използване на съществуващите в 

региона ресурси. Има за адресат местните власти и институции. Може да бъде 
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разработен в следното направление – доразвитие на съпътстващите сектори на 

производството на ел.енергия и горива. 

v Инвестиционен подход – решаваща роля тук имат външните 

инвестиции от държавния бюджет, ЕС, български и чуждестранни инвеститори. 

Ролята на местните власти и институции се изчерпва в предлагане на подходящи 

условия и преференции за развитие на бизнес, насочване на потенциалните 

инвестиции към слабите сектори и лобиране. 

Подчертавайки силните страни и възможностите, които се намират пред 

общината и отчитайки слабостите и опасностите, са формулирани визията и 

основни приоритети за развитие на Община Раднево за периода 2007 -2013 

година. 

 

Визия на Община Раднево: 

 

Община Раднево – кръстопът на голямата индустрия и модерно селско 

стопанство, община поддържаща добри екологични стандарти, където гражданите 

имат високи доходи и получават качествени услуги 

 

Въз основа на резултатите от аналитичната дейност и в рамките на 

посочената визия, са избрани следните  

 

Основни приоритети за развитие 

 

1. Подкрепа развитието на въгледобива и производството на ел.енергия от 

съществуващите и новоизградени мощности 

2. Поддържане на добра околна среда 

3. Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство 
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4. Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на 

европейските стандарти 

5. Създаване на условия за уникална културна идентичност  

6. Развитие на социалната и техническата инфраструктура 

 

За реализирането на посочените приоритети за развитие е необходимо да 

бъдат предприети редица действия от страна на общината и другите 

заинтересовани институции. Към всеки основен приоритет е разработен 

комплекс от цели и мерки за тяхното постигане, които са представени в 

Приложение № 1. 
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Приложение № 1 

О Б Щ И Н А    Р А Д Н Е В О 

ВИЗИЯ:  

Община Раднево - кръстопът на голямата индустрия и 
модерното селско стопанство, община поддържаща добри 
екологичнистандарти, където гражданите имат високи 

доходи и получават качествени услуги 
ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ВЪГЛЕДОБИВА И 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И 
НОВОИЗГРАДЕНИ МОЩНОСТИ 

Цел 1 Подкрепа развитието на въгледобива 
Приоритет 1 Цел 2 Подкрепа производството на ел. енергия 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА 

Цел 1 

Изграждане на институционална и функционална рамка за 
прилагане и спазване на екологичните стандарти, прилагани 
в Европейския съюз 

Цел 2 
Подобряване състоянието на околната среда на територията 
на общината 

Цел 3 Подобряване на сметосъбирането 

Приоритет 2 Цел 4 
Прилагане на оптимален вариант от мерки за енергийна 
ефективност 

ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВО И МОДЕРНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Цел 1 
Създаване на общински институции, подкрепящи 
селскостопанските производители 

Цел 2 
Подпомагане изграждането на селскостопански пазари и 
технологични бази 

Приоритет 3 Цел 3 
Осигуряване на достъп до модерна експертна и 
консултантска помощ и квалификационни услуги 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, 
СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

Цел 1 Развитие на общинските публични услуги 

Цел 2 Осигуряване на достъп до модерна експертна и 
консултантска помощ и квалификационни услуги.       

Приоритет 4 Цел 3 Внедряване на съвременни комуникационни технологии в 
обслужващата сфера 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УНИКАЛНА КУЛТУРНА 
ИДЕНТИЧНОСТ Приоритет 5 

Цел 1 Осигуряване на условия за ефикасно образование на 
ученици и възрастни 
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Цел 2 Подкрепа на традиционните изкуства и спорта и обогатяване 
на културния живот на жителите и гостите на общината 

Цел 3  Ежегодно провеждане на Международен фолклорен 
фестивал 

Цел 4 Обновяване и развитие на Фолклорен ансамбъл “Гергьовден” 
Цел 5 Разширяване дейността на ОбЦК 
Цел 6 Насърчаване на младежките инициативи 
Цел 7 Популяризиране на Община Раднево 

 

Цел 8 Развитие на гражданското общество 
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
А: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Цел 1 Подобряване социалното обслужване на гражданите 
Б: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Цел 1 Осигуряване достъп на граждани до качествени жилища 

Цел 2 Подпомагане изграждането и поддържането на енергийната, 
транспортната и комуникационна инфраструктура 

Цел 3 Използване потенциала на голямата индустрия за развитие 
на социалната инфраструктура 

Приоритет 6 Цел 4 Създаване на условия за заетост 
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        Приложение № 2 
 
 

 
 
 
 
 

О П И С А Н И Е   Н А   М Е Р К И Т Е 
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Приоритет 1: ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ВЪГЛЕДОБИВА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И НОВОИЗГРАДЕНИ МОЩНОСТИ 

Източници на 
финансиране 

Цел / мярка Индикатор за 
постигането 

Срок         
на 

постигане 

Отговорна 
институция 

Необходими 
средства     
/в лв./ 
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Цел 1:             Подкрепа 
развитието на 
въгледобива                 

Актуализация на 
разработената Дългосрочна 
програма за развитие на 
въгледобива, съгласно 
изискванията на ЕС  

Актуализи-рана 
програма  2007 г. 

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет,  "Мини 
Марица изток" 

ЕАД 9 000 √ √ √ √ 

Оказване на техническа 
помощ при изготвяне на 
проектни предложения за 
рекултивация на засегнатите 
от въгледобива земи 

Брой подготвени 
проектни 

предложения 
2007 - 
2013 г. 

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет,  "Мини 
Марица изток" 

ЕАД 

След 
изготвяне на 

проекта √ √ √ √ 

Прилагане на партньорски 
подход за подобряване 
здравния статус на 
населението 

Брой проведени 
профилактични 

прегледи, 
осъществени 
инвестиции в 
сферата на 

здравеопазването 
и др.    

2007 - 
2013 г. 

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет,  "Мини 
Марица изток" 

ЕАД, ТЕЦ 
"Марица изток 

2" ЕАД  

След 
направено 
проучване √ √ √   

Разработване и 
кандидатстване с проекти за 
запазване и възстановяване 
на екологичното равновесие  

Брой подготвени 
проектни 

предложения 2007-2013 

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет,  "Мини 
Марица изток" 

ЕАД 

След 
изготвяне на 

проекта √ √ √ √ 
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Цел 2:               Подкрепа 
производството на ел. 
енергия                 

Подкрепа при разработване на 
план за развитие на 
енергопроизводството и  
рехабилитация на 
използваните мощности 

Приет план за 
действие 2007 

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет, ТЕЦ 

"Марица изток 
2" ЕАД 8 000 √ √ √ √ 

Оказване на съдействие при 
търсене на потенциални 
партньори и инвеститори, 
бизнес лобиране 

Брой 
осъществени 
контакти с 
потенциални 

партньори, брой 
проведени срещи 

и др.  2007-2013 

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет 

В зависимост 
от 

конкретните 
условия √ √ √ √ 

Подкрепа за развитието на 
съпътстващия сектор чрез 
предоставяне на 
преференциални условия за 
местния бизнес, консултации и  
информация за възможности 
за инвестиране 

Брой 
консултирани 
фирми, брой 
предоставени 
преференции и 

др. 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет 

В зависимост 
от 

конкретните 
условия √ √ √ √ 

Подкрепа за създаване на 
енергиен клъстър 

Институцио-
нално изграден 

клъстър, 
подобрена 

конкурентно-
способност на 
индустриалния 

сектор 2007-2012  

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет, 

предприятия от 
енергийния 
сектор 

След 
направено 
проучване √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

Приоритет 2: ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА 

Източници на 
финансиране 

Цел / мярка Индикатор за 
постигането 

Срок         
на 

постигане 

Отговорна 
институция 

Необходими 
средства     
/в лв./ 
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ЦЕЛ 1:           Изграждане на 
институционална и 
функционална рамка за 
прилагане и спазване на 
екологичните стандарти, 
прилагани в Европейския съюз                 

Разработване и кандидатстване с 
проекти за запазване екологичното 
равновесие 

Брой подготвени 
предложения за проекти 2007-2013  

Общинска 
администрация 10 000 √   √ √ 

Въвеждане на с-ма за измерване и 
контрол върху качеството на 
въздуха, почвата и водата   2007-2009  

Общинска 
администрация 732 000 √ √ √ √ 

ЦЕЛ 2:                            
Подобряване състоянието на 
околната среда на територията 
на общината                 

Разработване на дългосрочна 
програма за опазване на околната 
среда с конкретни  ангажименти на 
МИНИ “Марица изток” 

Постигнати 
договорености за 

опазване на околната 
среда 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
МИНИ "Марица 
изток" ЕАД 68 000 √   √ √ 
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Изграждане на зелени зони около 
селища и обекти и разработване на 
проекти за рехабилитация на 
площи, засегнатите от дейността 
на комплекс МИНИ "Марица изток"  

Брой подготвени 
предложения за проекти, 
рехабилитирана площ - 
дка и % от подлежащата 

на рехабилитация 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
МИНИ "Марица 
изток" ЕАД 

След 
изготвяне на 

проекта √ √ √ √ 

Реконструкция  на градската 
пречиствателна станция за отходни 
води– Раднево 

Модернизирана 
пречиствателна станция 2008 

Общинска 
администрация 2 561 000 √ √ √ √ 

Изграждане на канализационна 
система във всички квартали на 
гр.Раднево и в останалите селища 
в общината 

Км изградена 
канализационна мрежа 2013 

Общинска 
администрация, 
ВиК - Раднево 3 500 000 √ √ √ √ 

Проучване характеристиките на 
минералните извори 

Отчетени резултати от 
проучването, издаден 

каталог и др. 2009 

Общинска 
администрация, 
Кметства в 
Общината 2 000 √     √ 

Изграждане на подходяща 
инфраструктура до и около 
минералните извори 

Км построени или 
подобрени пътища 2007-2013 

Общинска 
администрация 1 730 000 √ √ √ √ 

Популяризиране на минералните 
извори 

Разпространени рекламни 
материали, установени 

контакти със 
заинтересовани страни 2009 

Общинска 
администрация 5 000 √   √ √ 

Разработване на стратегическа 
програма за използването на мин. 
извори 

Приета от ОбС - Раднево 
стратегия за 

използването на 
минералните извори 2007 

Общинска 
администрация, 
Общински съвет 7 000 √   √ √ 

Изграждане на лесопарк 
“Детелини” в насипищата на 
рудник “Трояново”І 

Осъществяване на 
проекта 2007-2008  

Общинска 
администрация 1 300 000 √   √ √ 

Залесяване на крайпътни и 
междублокови пространства в град 
Раднево 

Брой дка залесени 
пространства 2007-2013  

Общинска 
администрация 850 000 √   √ √ 

Озеленяване на детски градини и 
училища на територията на 
общината 

Брой дка залесени 
пространства 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
учебни заведения 

и др. 110 000 √   √ √ 



 60

Изграждане на рекреационни 
зелени зони до селищата на 
общината 

Брой дка залесени 
пространства 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
Кметства в 
Общината 2 000 000 √ √ √ √ 

Ежегодно провеждане на 
екологични образователни 
програми 

Брой проведени часове, 
брой разпространени 

материали и др. 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
учебни заведения 

и др. 105 000 √   √ √ 

Ежегодно провеждане на 
безплатни профилактични 
прегледи на жителите на община 
Раднево от всички възрастови 
групи 

Брой прегледани 
пациенти, брой 

извършени консултации и 
др. 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
МБАЛ "Д-р Д. 
Чакмаков" 260 000 √ √ √ √ 

Цялостно проучване на 
биоразнообразието на територията 
на община Раднево. 

Отчетени резултати от 
проучването, издаден 

каталог и др. 2008 

Общинска 
администрация, 
екологични 

неправителствени 
организации и др. 5 000 √   √ √ 

Разработване на програма за 
поетапно залесяване на общински 
имоти и реализиране на 
предвидените за изпълнение 
дейности 

Приета програма, 
залесени площи в дка, 
брой засадени дръвчета 

и др. 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
Общински съвет, 

екологични 
неправителствени 
организации и др. 

След 
изготвяне на 

проекта √ √ √ √ 

Цел 3:                                
Подобряване на 
сметосъбирането                 

Изграждане на регионално депо за 
твърди битови отпадъци на 
територията на общината 

Функциониращо 
регионално депо за 
преработка на твърди 

битови отпадъци 2007-2013  
Общинска 

администрация 6 000 000 √ √ √   

Разработване на схема и поетапно 
организиране на  сметосъбирането 
във всички селища на общината  

Функционираща система 
за сметосъбиране във 
всички селища на 

общината, брой закупени 
съдове за отпадъци и т.н. 2007-2008  

Общинска 
администрация, 

фирма 
концесионер 680 000 √ √ √ √ 
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Поетапно премахване на 
нерегламентирани сметищни 
площадки на територията на 
общината. 

Брой премахнати 
сметища на територията 

на общината 2007-2013  
Общинска 

администрация 350 000 √ √ √ √ 

Постепенно въвеждане на 
разделно събиране на отпадъците 
в съответсвие с ЗУО /закупуване 
съдове за смет, провеждане на 
образователна кампания  и т.н./ 

Брой закупени съдове за 
смет, отчет на 
резултатите от 

проведените кампании 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

фирма 
концесионер, 
учебни и 
болнични 

заведения, детски 
градини и др. 245 000 √ √ √   

Подкрепа на  МБАЛ “Д-р Д. 
Чакмаков” – град Раднево за 
решаване на проблема с опасните 
болнични отпадъци 

Приета програма за 
действие  2007-2008  

Общинска 
администрация, 
МБАЛ "Д-р Д. 
Чакмаков" 

След 
изготвяне на 

проекта √   √ √ 

Разработване и въвеждане на 
система за събиране и 
обезвреждане на градински и други 
селскостопански отпадъци 
(например чрез компостиране) 

Приета програма за 
действие, проведен 
експеримент за 

внедряване на система за 
компостиране на 

отпадъци  2009 
Общинска 

администрация 340 000 √   √ √ 

Осъществяване на проекти за 
събиране, препакетиране, 
транспортиране и съхраняване на 
опасни за човека и околната среда 
вещества 

Брой подготвени 
предложения за проекти 2007-2013  

Общинска 
администрация 

След 
изготвяне на 

проекта √ √ √ √ 

Прилагане на подходящи системи 
за контрол и санкции с оглед 
прекратяване на бъдещо незаконно 
изхвърляне на отпадъци 

Оптимизирани дейности 
на отделите в ОА, 
занимаващите се с 
проблемите на 
екологията и 

управлението на 
отпадъците 2008 

Общинска 
администрация, 
Кметства в 
Общината 7 000 √       

Ежегодно провеждане на 
обществени кампании: Чисти реки, 
училища, жилищни комплекси и 
райони 

Почистени площи в дка, 
брой участници в 
акциите, събрани 

количества отпадъци и 
др. 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
в. "Марица 

изток", учебни 
заведения, 

обществеността 18 000 √     √ 
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Подобряване на еко образованието 
и културата на населението при 
управлението на отпадъците 

Брой организирани 
семинари, лекции и др. 
образователни форми, 
брой публикации в 
медиите и т.н. 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
РИОСВ - град 
Стара Загора, 

учебни 
заведения, преса. 8 500 √   √ √ 

Цел 4:            Прилагане на 
оптимален вариант от мерки за 
енергийна ефективност                 

Подобряване на енергийните 
характеристики на общинските 
обекти  и оптимизиране на енерго-
потреблението им  

Отчитане на намалено 
енергийно потребление 2007-2013  

Общинска 
администрация 100 000 √ √ √   

Изготвяне нa проекти за 
повишаване енергийната 
ефективност на сградите 

Брой изготвени проекти, 
привлечени финансови 

средства 2007-2013  
Общинска 

администрация 20 000 √     √ 

Осигуряване на нови измерителни 
средства на енерго-потреблението 

Относителен дял на 
новите измерителни 
уреди, спрямо общия 
брой на измерителните 

уреди 2007-2013  

Общинска 
администрация и 

местната 
общественост 200 000 √   √ √ 

Проучване на възможностите за 
въвеждане на нова компютърна 
система за следене на 
енергопотреблението 

Въвеждане на 
компютъризирана 

система за следене на 
енерго-потребленето 2007-2013  

Общинска 
администрация 100 000 √ √ √   

Проучване на алтернативни 
източници на енергия (слънчева 
енергия, вятърна енергия и  
когенерационни инсталации и  др.) Брой проучвания 2007-2013  

Общинска 
администрация 

Според 
проучването √ √ √ √ 
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Проучване на възможностите за 
газификация на града, оценка на 
разходите 

Проучване на 
възможностите за 

газификация на града, 
оценка на разходите 2007-2013  

Общинска 
администрация и 
частния бизнес 

Според 
проучването √   √ √ 

Изготвяне на проект за 
газификация на града 

Изготвен  проект за 
газификация  

2007 - 
2013 г. 

Общинска 
администрация и 
частния бизнес 30 000 √     √ 

Включване на община Раднево към 
главния газопровод  Реализирана мярка 2007-2013  

Общинска 
администрация и 
частния бизнес           

Поетапна газификация на града 

Сума на инвестирани 
средства, км изградена 

газопреносна мрежа и др. 2007-2013  

Общинска 
администрация и 
частния бизнес 

Според 
направените 
проучвания и 
изготвения 
проект √   √ √ 

Проучване на възможностите за 
саниране на къщите и други мерки, 
целящи повишаване на 
енергийната им ефективност 

Проучени възможностите 
за саниране на къщите и 
други мерки, целящи 

повишаване на 
енергийната им 
ефективност 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
частният бизнес и 
обществеността 

Според 
проучването √ √ √   

Изготвяне на проекти за 
повишаване на енергийната 
ефективност Брой изготвени проекти  2007-2013  

Общинска 
администрация 100 000 √   √   

 
 

Приоритет 3:   ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВО И МОДЕРНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Източници на финансиране

Цели и мерки Индикатор за 
постигане 

Срок за 
постигане 

Отговорна 
институция 

Необходими 
средства    
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Цел 1:          Създаване на 
общински институции, 
подкрепящи 
селскостопанските 
производители               
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Подкрепа на местни 
инициативи за сформиране на 
сдружения на земеделски 
производители 

Брой организирани  
срещи и извършени 

инициативи 2007-2013  

Селско-
стопански 

производители, 
Общинска 

администрация, 
Общински 
съвет   √ √ √ 

Изграждане на център   на 
селскостопанския 
производител 

Създаден център на 
селско-стопанския 
производител на 
територията на 
община Раднево 2008-2013  

Селско-
стопански 

производители, 
Общинска 

администрация, 
Общински 
съвет 

След 
изготвяне на  

проект √ √ √ 

Предоставяне на актуална 
информация на населението за 
търсени селскостопански (вкл. 
субсидиране)  продукти с цел 
стимулиране на 
производството им  

Брой предоставена 
информация за 

година 2007-2013  
Общинска 

администрация   √ √ √ 

Отдаване на общинска земя на  
земеделски производители Брой отдадени дка 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет   √ √ √ 

Създаване на горски 
насаждения върху 
слабопродуктивна и пустееща 
земя 

Брой засадени и 
обработени дка. 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

Общинска 
служба 

"Земеделие и 
гори" - гр. 
Раднево   √ √ √ 

Създаване на специализирано  
предприятие  за осигуряване и 
ремонт на селскостопанска 
техника и  отдаването й на 
земеделските кооперации, 
сдружения и частни стопани 

Изградено и 
функциониращо 
предприятие 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет, частни 

фирми         

Създаване на предпоставки за 
отдаване на концесия земи, 
освободени от рудниците Брой отдадени дка 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет   √ √ √ 
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Цел 2:       Подпомагане 
изграждането на 
селскостопански пазари и 
технологични бази               

Изграждане на тържище и 
стокова борса за предлагане 
на продукция на местни 
селскостопански 
производители 

Изградено тържище 
и стокова борса 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

частни 
предприемачи 1 500 000   √ √ 

Привличане на инвестиции в 
селското стопанство на 
територията на общината 

Брой разкрити 
работни места 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет         

Реконструкция и изграждане 
на ракетна площадка  за борба 
с градушките на територията 
на община Раднево 

Изградена 
площадка 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

Общински 
съвет  270 000   √ √ 

Осъществяване на пилотен 
проект за изграждане на 
парникови оранжерии, 
използвайки топлата вода от 
електроцентралата 

Изградени 
парникови 
оранжерии 2007-2013  

Бизнес 
инвеститори, 
местната 

общественост,       
ТЕЦ "Марца-

изток" 180 000   √ √ 

Подобряване на 
селскостопанската 
инфраструктура (съгласно 
списък, утвърден от общината 
и общинска служба "Земеделие 
и гори", град Раднево) 

Подобрена селско-
стопанската 

инфраструктура в 
съответствие с 

работната програма 2007-2013  
Общинска 

администрация 2 300 000 √ √ √ 

Цел 3:        Осигуряване на 
достъп до модерна 
експертна и консултантска 
помощ и квалификационни 
услуги               

Разширяване дейността на 
ЦИУГ към Общинска 
администрация град Раднево 
чрез предоставяне  на 
актуална информация по 
отворени програми на 
Европейския съюз 

Брой консултирани 
земеделски 

производители 2007-2013  
Общинска 

администрация 18 000 √ √ √ 
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Поддържане на база данни и 
информиране за актуални 
програми, проекти, обучения, 
изложения и др. 

Изработена 
интернет страница 
или създаване на 

раздел за 
земеделски 

производители на 
интернет 

страницата на 
община Раднево 

2007-
2013  

Общинска 
администрация 18 000 √ √ √ 

 
 
 
 
 

Приоритет 4: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ 

Източници на 
финансиране 

Цел / мярка Индикатор за 
постигането 

Срок         
на 
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ЦЕЛ 1:             Развитие 
на общинските публични 
услуги 

                

Разширяване на 
предлаганите от общинска 
администрация публични 
услуги 

Брой нововъведени 
услуги 

2007-
2013  

Общинска администрация, 
Общински съвет 30 000 √   √  

Подобряване качеството на 
предлаганите от общинска 
администрация услуги 

 Намалена 
себестойност на 

услугите и  
съкратено време за 
извършване им, 

повишена 
квалификация на 

персонала  
2007-
2013  

Общинска администрация, 
Институт по публична 
администрация и 

европейска интеграция 24 000 √ √    

Подобряване на 
транспортното обслужване 
на населението 

Приета и 
функционираща 
нова схема за 
транспортното 
обслужване  2007 

Общинска администрация, 
Общински съвет   √      

ЦЕЛ 2:           
Осигуряване на достъп 
до модерна експертна и 
консултантска помощ и 
квалификационни 
услуги.                      
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Създаване и периодична 
актуализация на база данни 
за програми с възможност 
за кандидатстване, 
предстоящи обучения, 
изложения и др.  

Изготвен каталог с 
програми на ЕС, 

брой 
разпространени 

брошури с 
информация за 
отворени за 

кандидатстване 
програми 

2007-
2013  

Общинска администрация, 
Център за услуги и 

информация на гражданите 12 000 √   √  

Разширяване дейността на 
Център за услуги и 
информация на гражданите 
(ЦУИГ) към общинска 
администрация-гр.Раднево, 
чрез предоставяне на 
актуална информация по 
програми на ЕС.  

Брой консултирани 
МСП и физически 

лица, брой 
публикации в 

пресата 
2007-
2013  

Общинска администрация, 
Център за услуги и 

информация на гражданите 12 000 √   √  

Организиране на 
инфосрещи, обучителни 
семинари с представители 
на министерства, ТПП, НПО 
и др. 

Брой проведени 
семинари, брой 
участници. 

2007-
2013  

Общинска администрация,  
местни НПО 

След 
направено 
проучване √   √ √

Реализация на проект за 
електронно правителство 

Брой предложени по 
електронен път  
качествени и 
леснодостъпни 
административни 

услуги на 
гражданите и 

бизнеса 
2007-
2010  

Общинска администрация,  
Областна администрация 

гр.Стара Загора 
Министерски съвет  

50 000 - 100 
000 √ √ √  

Поддържане и 
актуализиране на 
въведените стандарти за 
качество ISO в работата на 
общинска администрация 

Резултати от 
проведените одити  
на изпълнението на 

въведените 
стандарти  

2007-
2013  Общинска администрация  10 000 √      

ЦЕЛ 3:            Внедряване 
на съвременни 
комуникационни 
технологии в 
обслужващата сфера                

Интеграция на дейностите 
по обслужване на 
гражданите и бизнеса 
между общината, 
регионалните и държавните 
институции 

Брой услуги на 
държавни и 
регионални 
институции, 
предлагани в 
общината 

2007-
2008  

Общинска администрация,  
Областна администрация 

гр.Стара Загора 
Министерски съвет, съд, 
прокуратура, данъчни 
служби, НОИ, НСИ и др. 30 000 √ √    
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Приоритет  5 : СЪЗДАВАНЕ  НА  УСЛОВИЯ  ЗА  УНИКАЛНА  КУЛТУРНА  ИДЕНТИЧНОСТ 

Източници на 
финансиране 

Цел / мярка Индикатор за 
постигането 

Срок на 
постигане Отговорна институция 

Необходими 
средства           
/в лв./ 
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Цел 1:                                    
Осигуряване на условия 
за ефикасно образование 
на ученици и възрастни               

Предоставяне на 
висококачествени 
образователни услуги чрез 
осигуряване на 
квалифицирани кадри 

Високо 
квалифицирани 

кадри, нисък % на 
безработните, брой 
приети във ВУЗ 2007-2013  

Общинска 
администрация, учебни 

заведения 70 000 √     

Актуална информация за 
продължаване на 
образованието и получаване 
на допълнителна 
квалификация 

Брой издадени и 
разпространени 

рекламни брошури, 
справочници, 

интернет страници 
и др. 2007-2013   Учебни заведения 35 000 √   √ 

Създаване на условия за 
разкриване на 
университетски филиал на 
територията на община 
Раднево 

Действащ 
университетски 

център  2007-2013  
Общинска 

администрация 

След 
изготвяне на 

проект √ √ √ 

Подобряване на материално-
техническата база в 
училищата 

Брой ремонтирани 
и модернизирани 
кабинети, класни 
стаи, спортни 

салони, училищни 
площадки 2007-2009  

Общинска 
администрация, учебни 

заведения 
Според 

проучването √ √ √ 

Изготвяне на програма за 
прилагане на един от 
принципите на ЕС за "учение 
през целия живот" 

Приета програма от 
Общински съвет 2007-2008  

Общинска 
администрация, учебни 

заведения 

Според 
анализните 
данни от 

програмата √   √ 

Осъществяване на 
образователни проекти, 
съвместно с регионални НПО 
за повишаване на 
квалификацията и 
преквалификация на 
безработни и лица в 
неравностойно положение 

Брой реализирани 
съвместни проекти, 

брой обучени 
безработни и хора 
в неравностойно 

положение 2007-2013  
Общинска 

администрация, НПО 

След 
изготвяне на 
проекти √ √ √ 
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Изготвяне на проекти 
подпомагащи интеграцията  
на малцинствата, 
съхраняване и развитие на 
тяхната културна 
идентичност 

Брой реализирани 
проекти за 

интеграция на 
ромското 
население, 
създаване и 
подкрепа на 
фолклорни 
ансамбли 2007-2013  

Общинска 
администрация, НПО 

След 
изготвяне на 
проекти √   √ 

Цел 2:                                     
Подкрепа на 
традиционните изкуства 
и спорта и обогатяване на 
културния живот на 
жителите и гостите на 
общината               

Обогатяване на 
извънкласните и 
неформалните дейности по 
интереси в рамките на 
училищата 

Брой организирани 
извънкласни и 
неформални 
дейности 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

училища, неформални 
училищни организации 10000 √ √ √ 

Изграждане на спортни и 
детски площадки и 
освежаване на 
съществуващите, вкл. 
отдаване на паркове на 
концесия 

Брой изградени и 
освежени детски 

площадки 2007-2008 

Общинска 
администрация,обществе
ни организации, частни 

лица 

След 
изготвяне на 

проект √ √ √ 

Реализиране на проекти за 
изграждане и модернизиране 
на културната и спортната 
инфраструктура 

Брой реализирани 
проекти 2007-2013  

Общинска 
администрация 

След 
изготвяне на 

проект √ √ √ 

Социализиране и използване 
на културно-историческото 
наследство за туристически 
цели 

Реставрирани 
архитектурни 

паметници, брой 
посетители 2007-2009  

Археологически музей - 
град Раднево, Общинска 

администрация, 
Общински съвет, НПО 10 000 √ √ √ 

Цел 3:                                           
Ежегодно провеждане на 
Международен 
фолклорен фестивал               

Създаване на екип за 
управление на фестивала Сформиран екип 2007-2013  

Общинска 
администрация, ОбЦК 

След 
създаване на 

екипа √ √ √ 
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Подобряване на 
организацията на фестивала 
и разширяване на медийното 
присъствие 

Увеличен брой 
участници, публика 

и гости, брой 
медийни изяви 2007-2013  

Общинска 
администрация, ОбЦК 50 000 √   √ 

Създаване на нови и 
разнообразни форми, в 
които да бъдат включени 
участниците по-време на 
фестивалните дни – 
творчески срещи лектории, 
конкурси, развлечения и 
други 

Брой организирани 
срещи, конкурси, 
участия на лектори 

и др. 2007-2013  
Общинска 

администрация, ОбЦК 70 000 √   √ 

Цел 4:                                          
Обновяване и развитие 
на Фолклорен ансамбъл 
“Гергьовден”               

Изготвяне на фестивални 
програми на ФА “Гергьовден” 

Брой реализирани 
програми 2007-2013  

Общинска 
администрация, ОбЦК 

След 
изготвяне на 
програмата √ √ √ 

Възраждане на оркестъра и 
народния хор 

Действащ  
оркестър и народен 

хор 2007-2008  
Общинска 

администрация, ОбЦК 20 000 √   √ 

Обогатяване на репертоара и 
закупуване на носии и 
реквизит от  различните 
фолклорни области 

Брой нови разучени  
песни и танци, 

закупен реквизит 2007-2013  
Общинска 

администрация, ОбЦК 21 000 √ √ √ 

Подпомагане увеличаването 
на участия на Ансамбъла във 
фестивали, концерти и 
телевизионни предавания 

Брой изпратени 
писма, брой  
участия във 
фестивали, 

телевизионни 
предавания 2007-2013  

Общинска 
администрация, ОбЦК   √   √ 

Записи на музика в 
музикално студио, 
закупуване на музикални 
инструменти за оркестъра 

Брой записи, брой 
музикални 
инструменти 2007-2008  

Общинска 
администрация, ОбЦК 50 000 √   √ 

Цел 5:                                   
Разширяване дейността 
на ОбЦК               
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Откриване на нови 
художествено-творчески 
форми - музикални и 
балетни школи, вокални 
групи, театрални студиа, 
фанфарен оркестър и 
мажоретки и др. 

Брой новооткрити 
художествено-

творчески форми, 
функциониращ 

оркестър 2007-2008  

Общинска 
администрация,ОбЦК, 
учебни заведения 100 000 √   √ 

Закупуване на нови декори и 
облекла, подобряване на 
материално-техническата 
база на ОбЦК. 

Брой закупени   
декори и 

облекла,модернизи
рана и подобрена 

материално-
техническа база 2007-2013  

Общинска 
администрация,ОбЦК  40 000 √   √ 

Подобряване и 
осъвременяване на 
материално-техническата 
база за нормално 
функциониране на всички 
формации в ОбЦК. 

Брой ремонтирани 
и модернизирани 
зали и кабинети 2007-2009  

Общинска 
администрация,ОбЦК 100 000 √ √ √ 

Цел 6:                                       
Насърчаване на 
младежките инициативи               

Подкрепа на дейностите, 
инициирани от Младежки 
Общински съвет 

Брой и честота 
(интензивност) на  
реализираните  
инициативи от  
Младежки 

Общински съвет 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

Младежки Общински 
съвет 20 000 √     

Подкрепа при организиране 
на публични мероприятия от 
младите хора в общината 

Реализирани 
младежки 

мероприятия  2007-2013  
Общинска 

администрация 30000 √   √ 

Конкретни мерки за борба с 
младежката безработица  

Предложени 
възможности за 
допълнителна 
квалификация,  
брой на заетите 
квалифицирани 
младежи, брой 

фирми на младежи, 
намален % на 
младежката 
безработица 2007-2013  

Общинска 
администрация, ДБТ, 

НПО, учебни заведения и 
др. 

След 
изготвяне на 

проекта √ √ √ 

Съвместни проекти между 
Общинска администрация и 
младежки организации и 
подкрепа на младежки 
инициативи  

Брой реализирани 
съвместни проекти 2007-2013  

Общинска 
администрацияМладежки 

Общински съвет 20 000 √   √ 

Цел 7:                           
Популяризиране на 
Община Раднево               

Приемане на концепция за 
единна рекламна стратегия 
на Община Раднево Приета концепция 2007 

Общинска 
администрация, 

Общински съвет, вестник 
"Марица изток" 8 000 √     
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Издаване и разпространение 
на рекламно-информационни 
материали за община 
Раднево и 
разпространението им 

Брой издадени и 
разпространени 

реклами и 
информационни 

брошури 2007-2013  
Общинска 

администрация 20 000 √   √ 

Поддържане на страница в 
интернет с непрекъснато 
актуализиране на 
информацията  

Функционираща  
интернет страница 2007-2013  

Общинска 
администрация 35 000 √ √   

Периодично организиране на 
информационни и 
презентационни семинари 

Брой организирани 
семинари 2007-2013  

Общинска 
администрация, учебни 

заведения  7 000 √     
Членуване на Община 
Раднево в регионални, 
национални и международни 
организации 

Брой членства на 
общината  2007-2013  

Общинска 
администрация, НПО 35 000 √     

Побратимяване и 
поддържане на активни 
контакти между Община 
Раднево и общини/градове 
от чужбина с цел 
взаимноизгодни 
партньорства 

Брой разменени 
делегации от 

всички сфери на 
обществения живот 2007-2013  

Общинска 
администрация, НПО 140 000     √ 

Организиране и 
популяризиране на 
ежеседмичния пазар в града;            
стимулиране на местни 
производители и фирми да 
предлагат своята продукция 
чрез предоставяне на 
специални преференции  

Увеличен брой на 
местни фирми и 
производители 
търгуващи на 
ежеседмичния 
пазар, брой 

събрани такси и 
данъци, подобрени 

санитарно-
хигиенични 
условия 2007-2008  

Общинска 
администрация 

След 
проучване √   √ 

ЦЕЛ 8:                 Развитие 
на гражданското 
общество               

Усъвършенстване 
механизмите за участието на 
гражданите в процесите на 
местното самоуправление. 

Подобрено 
общуване между 
гражданите, 

бизнеса и местните 
власти, повишено 

ниво на 
административна 
култура сред 
населението. 

2007 - 2013 
г. 

Общинска 
администрация, 
Общински съвет 

В зависимост 
от 

конкретните 
инициативи √   √ 

Осигуряване на прозрачност 
за дейността на общинска 
администрация и 
предоставяне на 
възможности за обратна 
връзка  

Обществен контрол 
върху 

изпълнителната 
власт 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
Общински съвет 

В зависимост 
от 

конкретните 
инициативи √   √ 

Въвеждане на институцията 
омбудсман 

Подобрена грижа 
за правата на 

човека 2007-2009  

Общинска 
администрация, 
Общински съвет 

След 
направено 
проучване √   √ 
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Приоритет 6: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Източници на 
финансиране 

Цел / мярка Индикатор за 
постигането 

Срок         на 
постигане Отговорна институция 

Необходими 
средства     
/в лв./ 
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А: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ЦЕЛ 1: Подобряване 
социалното обслужване на 
гражданите 

               

Повишаване качеството на 
предлаганите на гражданите 
здравни услуги  

Подобрено 
медицинско 

оборудване на 
МБАЛ "Д-р Д. 

Чакмаков", град 
Раднево, внедрени 
нови методи за 
диагностика, 
терапия и 

рехабилитация 2007 

Общинска 
администрация, 
Общински съвет,          

МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков", 
град Раднево 

След 
изготвяне на 

проекта √ √ √ 

Осигуряване на качествени 
социални услуги за 
гражданите  

Подобрено 
социално 

обслуждане на 
гражданите, брой 
на предлаганите 
социални услуги 2007-2013  

Общинска 
администрация, 

Общински съвет, ЦРСИ 

След 
изготвяне на 

проекта √ √ √ 
Провеждане на 
информационни семинари и 
профилактични прегледи за 
ограничаване на социално 
значимите заболявания 
(сърдечно-съдови, стомашно-
чревни, остеопороза, диабет 
и др.) 

Брой организирани 
семинари, брой 
прегледани 

пациенти и др. 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
Общински съвет,          

МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков", 
град Раднево 35 000 √ √   

Създаване на условия за 
достъп на хората с 
увреждания до обществени 
сгради 

Брой изградени 
постъпи за хора с 

увреждания 2007 г. 

Общинска 
администрация, 
Общински съвет 

След 
изготвяне на 

проекта √ √ √ 

Създаване на бюро за 
социални услуги към Център 
за рехабилитация и социална 
интеграция (ЦРСИ) 

Функциониращо 
бюро към ЦРСИ, 
брой предлагани 
социални услуги, 
брой обслужени 

клиенти 2008 
Общинска 

администрация, ЦРСИ   

След 
изготвяне на 

проекта √ √   
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Закупуване на специализиран 
микробус за инвалиди Реализирана сделка 2007 Общинска администрация 70 000 √ √ √ 

Откриване на аптека в 
квартал "Койчо Митев", град 
Раднево 

Функционираща 
аптека 2007 

Общинска 
администрация, ТД 

"Аптеки Раднево" ЕООД   √     

Откриване на нови пунктове 
на детска млечна кухня в град 
Раднево 

Брой новооткрити 
пунктове 2007 Общинска администрация 

След 
изготвяне на 

проекта √     

Предприемане на 
насърчителни мерки за 
реализация на жените на 
пазара на труда, повишаване 
на професионалната им 
квалификация, стимулиране 
на професионалното им 
израстване 

Намален брой на 
безработните жени, 
брой жени заемащи 
ръководни постове 

и ръководещи 
собствен бизнес, 
брой проведени 
квалификационни 

курсове 2007-2013  

Общинска 
администрация, ДБТ, 

НПО 

След 
изготвяне на 

проекта √ √ √ 

Б: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТУКТУРА 

Цел 1:                             
Осигуряване достъп на 
гражданите до качествени 
жилища               

Създаване на добра бизнес 
среда с цел привличане на 
инвеститори 

 брой нови 
жилищни сгради 2007-2013 Общинска администрация         

Извършване проучване на 
жилищния фонд на 
територията на общината 
чрез картотекиране по вид 
собственост, година на 
построяване, вид и тип на 
строителството, по населени 
места, размер, степен на 
годност и др. 

Извършено 
проучване, 

изготвен анализ и 
препоръки 2007-2013  

Общинска 
администрация,фирми 

изпълнителки След проучване √ √ √  

Създаване на общинска  
жилищна програма на  
основата на проучванията Приета програма 2007-2013  

Общинска 
администрация,Общински 

съвет 20 000 √ √ √  

Създаване на възможности за 
саниране на панелни жилища 

Брой санирани 
сгради 2007-2013  

Общинска 
администрация,Общински 

съвет   √ √ √  

Създаване на система за 
социални жилища в общината 
(картотекиране на  
нуждаещите се, как и колко 
ще се плаща, кой ще строи, 
поддържа и управлява такива 
жилища) 

Функционираща 
система 2007-2013  

Общинска 
администрация,Общински 

съвет   √ √ √ 
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Обвързване и синхронизиране 
на целите на програмата за 
Енергийна ефективност със 
Социалната програма  
акцентирайки върху 
жилищната политика на 
общината 

Проведено 
публично 

обсъждане и 
решение на 

общинския съвет 2007-2013  

Общинска 
администрация,Общински 

съвет   √ √   

Цел 2:                             
Подпомагане 
изграждането и 
поддържането на 
енергийната, 
транспортната и 
комуникационна 
инфраструктура               

Рeмонт на сгради общинска 
собственост, в т.ч. кметства, 
ОДЗ, ЦДГ, учебни заведения, 
клубове на пенсионера, 
библиотеки, читалища, 
почивна база в с. Борущица и 
др.  

Извършени 
строително-

монтажни работи 
2007 - 
2013 г. 

Общинска 
администрация, фирми 

изпълнителки 1 450 000 √ √ √ 

Подобряване състоянието на 
уличната мрежа 

Км. изградена и 
ремонтирана пътна 
мрежа, размер на 

озеленени 
тротоарни 

пространства, 
подобрена 

маркировка и др. 2007-2013  

Общинска 
администрация, фирми 

изпълнителки 3 101 000 √ √ √ 

Реконструкция на 
четвъртокласна пътна мрежа 

Км изградена и 
ремонтирана пътна 

мрежа 2007-2013  

Общинска 
администрация, фирми 

изпълнителки 
След изготвяне 
на проекта √ √ √ 

Ремонт на спортния комплекс 
в град Раднево 

Извършени 
строително-

монтажни работи 2007-2013  

Общинска 
администрация, фирми 

изпълнителки 200 000 √   √ 

Подобряване състоянието на 
гробищните паркове на 
територията на общината 

Извършени 
строително-

монтажни работи 2007-2009  

Общинска 
администрация, фирми 

изпълнителки 253 000 √   √ 

Ремонт на мостове на 
територията на общината 

Извършени 
строително-

монтажни работи 2007-2009  

Общинска 
администрация, фирми 

изпълнителки 79 000 √   √ 

Благоустрояване на квартали 
в град Раднево 

Извършени 
строително-

монтажни работи 2007-2013  

Общинска 
администрация, фирми 

изпълнителки 
След изготвяне 
на проекта √ √ √ 

Доизграждане на ВиК 
мрежата и подобряване 
състоянието на 
съществуващата 

Км изградена и 
ремонтирана 

водопреносна и 
канализационна 

мрежа 2007-2013  

Общинска 
администрация, фирми 
изпълнителки, ВиК 

След изготвяне 
на проекта √ √ √ 

Реализиция на проект за 
изграждане на зона за отдих, 
спорт и развлечения в град 
Раднево 

Реализиран проект, 
извършени СМР 2007-2009  

Общинска 
администрация, фирми 

изпълнителки 400 000 √   √ 
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Изграждане на покрит базар в 
град Раднево 

Реализиран проект, 
извършени СМР 2007-2008  

Общинска 
администрация, фирми 

изпълнителки 150 000 √   √ 
Ремонт и реконструкция на 
помещения в Общински 
център за култура, град 
Раднево 

Извършени 
строително-

монтажни работи 2007-2008  

Общинска 
администрация, фирми 

изпълнителки 40 000 √   √ 

Подобряване състоянието на 
материално-техническата 
база в учебните заведения на 
общината 

Извършени 
строително-

монтажни работи, 
брой ремонтирани 

помещения  2007-2013  

Общинска 
администрация, учебни 

заведения, фирми 
изпълнителки 

След изготвяне 
на проекта √   √ 

Цел 3:                                 
Използване потенциала на 
голямата индустрия за 
развитие на социалната 
инфраструктура               

Целенасочена общинска 
политика към фирми, 
работещи по 
инфраструктурни проекти, 
възложени от общината, да 
назначават местни 
безработни лица 

Брой наети 
безработни лица 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
Общински съвет   √     

Привличане  на потенциални 
инвеститори чрез 
предоставяне на 
благоприятни условия за 
инвестиране  

Привлечени 
инвестиции за 
общината  2007-2013  

Общинска 
администрация, 
Общински съвет   √     

Ускоряване на сделките по 
приватизационната програма, 
популяризиране на обектите 
и търсене на подходящи 
купувачи 

Брой 
приватизирани 

обекти и сключени 
договори, брой 
осъществени 
контакти с 
потенциални 
купувачи и 
инвеститори 

2007 - 
2009 г. 

Общинска 
администрация, 
Общински съвет 3 600 √     

Подпомагане развитието на 
малкия и среден бизнес чрез 
продажба на свободни терени  

Брой продажби/ 
замени на 

общински терени 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
Общински съвет След проучване √     

Създаване на условия за 
развитие на общински 
търговски дружества и 
привличане на инвеститори 

Брой 
новосъздадени 

търговски 
дружества с 

общинско участие 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
Общински съвет След проучване √     

Цел 4:                                  
Създаване на условия за 
заетост               

Информационно 
обезпечаване за обучителни и 
преквалификационни курсове 
за предприемачи с цел 
повишаване конкуренто-
способността им на пазара на 
труда 

Интензивна 
реклама (брошури, 

ТV и аудио 
съобщения) за 
организираните 

курсове 2007-2013  

Общинска 
администрация, местни 

НПО, ДБТ и др.  

В зависимост от 
цената на 

предлаганите 
курсове √   √ 
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Насърчаване равния достъп 
до пазара на труда на 
безработните лица, със 
специално внимание към  
застрашените от социална 
изолация 

Намаляване броя 
на безработните  в 

общината 2007-2013  
Общинска 

администрация, ДБТ След проучване √   √ 

Разработване на съвместни 
проекти с браншови камари 

Брой разработени 
проекти 2007- 2010 

Общинска администрация 
и браншови камари 

След 
разработване на 

проекта √   √ 

Привличане на фирми от 
други общини да разкриват 
работни места на територията 
на общината 

Брой на 
новоразкритите 
работни места  2007-2013  

Общинска 
администрация, 
Общински съвет След проучване √     

Партньорство с чуждестранни 
организации и институции за 
стимулиране на 
предприемачеството 

Реализирани 
партньорства 2007-2013  

Общинска 
администрация, 
български и 
чуждестранни 

организации на пред-
приемачите След проучване √     

Въвеждане на система за 
професионално обучение чрез 
създаване на център за 
консултации и обучение 

Привлечени  
инвестиции, брой 
създадени работни 

места, 
институционално 

изграждане 2007-2008  

Общинска 
администрация, 

Общински съвет, местни 
и регионални НПО, 

учебни заведения, ВУЗ 
След 

проучване √ √ √ √
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Приложение № 3 
 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

БТК - Българска телекомуникационна компания 

ВУЗ – Висше учебно заведение 

ДБТ – Дирекция “Бюро по труда”    

ДМА – Дълготрайни материални активи 

ЕС – Европейски съюз 

ЗУО – Закон за управление на отпадъците 

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение 

НЗОК - Национална здравноосигурителна каса 

НПО – Неправителствена организация 

НСИ – Национален статистически институт 

ОА – Общинска администрация 

ОбЦК – Общински център за култура 

ОДЗ – Обединено детско заведение 

ОПР – Общински план за развитие 

ОСЗГ – Общинска служба земеделие и гори 

ПДК - Пределно допустима концентрация 

СМР – Строително монтажни работи      

СТМ – Селищна телефонна мрежа 

ТЕЦ – Топлоелектрическа централа 

ТВД – Технологичен възел ”Далекосъобщения”  

ТПП – Търговско-промишлена палата 

ТСБ – Териториално статистическо бюро 

ФА – Фолклорен ансамбъл  

ЦУИГ - Център за услуги и информация на граждани 

ЦРСИ – Център за рехабилитация и социална интеграция 
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ЦДГ – Целодневна детска градина 

 

З А   К О Н Т А К Т И: 
 
 
 
ТЕЛЕФОНИ: 

 

ü     Кмет: 

§ Тел.:  (++359 417) 8-20-72, 

§ Факс: (++359 417) 8-22-80 

 

ü Зам. кмет: (++359 417) 8-24-20, 

ü Зам. кмет: (++359 417) 8-33-12, 

ü Зам. кмет: (++359 417) 8-33-39, 

ü Секретар: (++359 417) 8-27-13. 

 
АДРЕС:  

 

Общинска администрация 

Гр. Раднево 6260 

Ул. “Митьо Станев” №1 

e-mail:obshtina@radnevo.net 

www.obshtina.radnevo.net 
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