
Ñòàðà ÇàãîðàÑòàðà Çàãîðà

ÁîëÿðîâîÁîëÿðîâî

ÅëõîâîÅëõîâî

ÑòðàëäæàÑòðàëäæà

ßìáîëßìáîë

ÒóíäæàÒóíäæà

ÑëèâåíÑëèâåí

Íîâà

Çàãîðà

Íîâà

Çàãîðà

ÊîòåëÊîòåë

ÒâúðäèöàÒâúðäèöà

ÎïàíÎïàí

ÀéòîñÀéòîñ

ÐóåíÐóåí
ÑóíãóðëàðåÑóíãóðëàðå

ÊàðíîáàòÊàðíîáàò ÁúëãàðîâîÁúëãàðîâî

ÊàìåíîÊàìåíî

Ìàëêî ÒúðíîâîÌàëêî Òúðíîâî

ÑðåäåöÑðåäåö

Ñîçîïîë

Áóðãàñ

Ïðèìîðñêî

Öàðåâî

Íåñåáúð

Ïîìîðèå

ÊàáëåøêîâîÊàáëåøêîâî

ÐàäíåâîÐàäíåâî

ÃúëúáîâîÃúëúáîâî

ÌúãëèæÌúãëèæ

ÊàçàíëúêÊàçàíëúê

Áðàòÿ

Äàñêàëîâè

Áðàòÿ

Äàñêàëîâè

×èðïàí×èðïàí

Ïàâåë

áàíÿ

Ïàâåë

áàíÿ

ÃóðêîâîÃóðêîâî

ÍèêîëàåâîÍèêîëàåâî

Þãîèçòî÷åí ðåãèîí

1 032 079
население

(към 31.12.2018 г.),

или 14,7% 
от населението 

на България

12 538 лв.
БВП на 
глава от 

населението 
(2017 г.)

¹2 
по БВП на глава 
от населението 
след Югозападния 

регион, в който 
влиза и София

Стара Загора 
и Бургас 
са в топ 5 

на областите 
в България по БВП 

на глава от 
населението
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СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

“Образцова община” е
проект на “24 часа”, който
стартира от 2019 г. Първото
оценяване е за Югоизточния
регион.
Целта на проекта е да открои

и насърчи добрите практики в
местното самоуправление и да
покаже положителния опит на
общини, които могат да служат
за пример на останалите.
Индексът “Образцова общи-

на” е вдъхновен от програмата
на ООН за стабилно и устойчи-
во развитие на градовете -
UN-Habitat.

17 април 2019 г.

Югоизтокът движи
1/4 от икономиката

Бургас
свързва
училището
с бизнеса

� На 23-а стр.

Несебър
прави
пристанище
със 7,4
млн. лева

� На 25-а стр.

Ямбол
с ново
ларго и
уникален
парк

� На 26-а стр.

Стефан Радев:
Инвестираме в
градска среда
за по-добър
живот в Сливен

� На 24-а стр.

Едначетвъртот иконо-
миката на България е съ-
средоточена в Югоизточ-
ния регион - там се нами-
рат 5 от двайсетте силно
изявени икономически
центрове на страната,
определени по методоло-
гията на Института за па-
зарна икономика.
Това е еднаотпричини-

те кампанията на “24 ча-
са” “Образцова община”
дастартираименновтози
регион.
Ако Югоизтокът “от-

говаря”за1/4отикономи-
катанаБългария,тамжи-
веедостапо-малъкдялот
населението - по данни на
Националния статисти-

ХРИСТО НИКОЛОВ нително-вкусова про-
мишленост, Раднево сми-
ните и енергийното
производство, Ямбол със
селското стопанство и
строителствотомуистиг-
нем до Бургаска област с
развития туризъм и сто-
жера “Лукойл” - цялата
тази територия е изпъл-
нена с общини, които
просперират или поне се
възползват много добре
от силно развитите си съ-
седни общини.
Безспорно най-силно

развитата област тук е
Бургаската.Отеднастра-
на, това се дължи на “Лу-
койл”, чието икономиче-
ско значение е толкова

голямо, че инвестициите,
направенивнего, вотдел-
ни години са достигали до
92% от общите преки
чуждестранни инвести-
ции с натрупване, напра-
вени в България.
Спрямо населението

тук чуждите инвестиции
специално в община Бур-
гас са над 6 хил. евро на
човек, т.е. близо два пъти
по-високи от средните за
страната.
Същата сума важи и за

Созопол, но тук причина-
та е в инвестициите в ту-
ристическата инфра-
структура и обекти.

(Продължава
на 27-а стр.)

Двигателите са индустрия,
туризъм и селско стопанство
ческиинститут към31 де-
кември 2018 г. то е 1 032
079души,или14,7%отна-
селението на страната.
У нас има 20 добре обо-

собени икономически
центъра, състоящи се от
ядро - не е задължително
това да е областен град,
което привлича ежеднев-
но голяма трудова мигра-
ция, и периферия от об-
щини, които имат много
тяснавръзка с ядротои се
развиватблагодарениена
него.

Забележителното на
Югоизточния регион е не
само фактът, че четвърт
от тези икономически
центрове се намират в не-
го. А и в това, че те са
разположени без прекъс-
ване из цялата му терито-
рия без светли петна.
Като започнем от ико-

номическия център Ка-
занлък,чиетоядроевоен-
нопромишленият ком-
плекс, минем през Стара
Загорасъссилноразвита-
та є преработваща и хра-

Георги Лапчев:
Въпреки
прогнозите
очакваме ръст
на туристи
в Царево

� На 27-а стр.
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ПАРТНЬОРИ:

Реални числа, факти и гласуване
на сайта bgobshtina.bg

класират първите 33 общини

“24 часа” отличава
образцовите общини
в Югоизточния регион

ционалния проект
“Образцова община”,
за да направи солидна
оценка на 265-те бъл-
гарски общини - и на се-
гашното им състояние,
и трендовете за разви-
тие - и да покаже добри-
те примери.
В рамките на тази

кампания днес на офи-
циалнацеремония вБур-
гас “24 часа” ще връчи
отличията на образцови-
те общини в регион
Югоизточен. Церемо-
нията ще бъде съпрово-
дена от публичен дебат
за перспективите за об-
щините с участието на
представители на прави-
телството, местната
власт в региона и мест-
ния бизнес.

Ще има и публичен дебат
с участието на представители
на правителството,
кметове, бизнес
В пъстрата картина

на 33-те общини в рам-
ките на Югоизточния
регион има всичко.
Славна история, чудни
забележителности,
прекрасна природа и
слънчеви плажове, кои-
то привличат туристи.
Индустриални гиганти.
Добри условия за земе-
делието. Оформени зо-
ни на икономическа ак-
тивност. (Виж карета-
та по-долу и на 20-21-а
стр.)

Как обаче това се от-
разява на качеството на
живота на гражданите
във всяка една община.
Развиват ли се в правил-
ната посока, решаватли
се проблемите? Има ли
възможности за добро
образование и меди-
цинска помощ? Подоб-
рява ли се градската
среда? Пазят ли се тра-
дициите? Навлизат ли
smart технологиите?
През януари “24 часа”

обяви началото на на-

Айтос - меката
на черешите
Община Айтос се намира

в централната част на
област Бургас, тя е с площ
402,866 кв. км и 27 849 ду-
ши население. Географско-
то є разположение опреде-
ля важно място като транс-
портен възел.
Айтос е старо селище, ос-

новано от траките. Останки-
те от 3 кули са от среднове-
ковната крепост Аетос (на гръцки орел - б.а.), от-
където идва и днешното му име.
Селското стопанство е отрасъл с традиции. До-

бре развити са зърнопроизводството, лозарство-
то, овощарството и зеленчукопроизводството. Ай-
тос е един от районите в страната с най-благо-
приятни климатични условия за отглеждане на
череши. По този показател се конкурира с Кюстен-
дил. Силно развито е и тютюнопроизводството.

Болярово - чиста
природа и животновъдство
Община Болярово е разпо-

ложена в южната част на
Ямболска област, върху се-
верните склонове на Стран-
джа. Икономическият профил
на общината е в областта на
аграрното стопанство. Има
близо320хил.дказемеделска
земя, от които 1/3 е необра-
ботваема. Овцевъдството е
традиционен отрасъл, след-
ван от говедовъдство, козевъдство и пчеларство.
Планинският релеф, естествените ливади и об-

ширни пасища, особено в южните райони на об-
щината, благоприятстват развитието на екологич-
но пасищно животновъдство. В общината са за-
стъпени зърнопроизводство, лозарство, овощар-
ство. Развива се екологичен и ловен туризъм. За-
ради чистата природа има интерес към
промишлено билкопроизводство.

Братя Даскалови -
районът на екохраните
Община Братя Даскалови е

разположена в югозападната
част на област Стара Загора
върху площ от 487,956 кв. км.
Населените места в община-
та са 23, няма градове. В нея
живеят общо 7852 души.
Общината е типичен сел-

ски район. 63% от земята са
земеделски територии. Това
предопределя селското сто-
панство като основен отра-
съл на местната икономика.
Водещи браншове са зърнопроизводството, ло-

зарството и овощарството. Съществуват добри по-
чвено-климатични условия за развитие на масло-
дайна роза, лавандула и памук. Отдалечеността от
промишлени замърсители е добра предпоставка за
производството на екологично чиста селскостопанс-
ка продукция и за развитието на селски туризъм.

Елхово - оазис до
границата с Турция
Община Елхово се намира в

югозападната част на Ямболска
област и граничи с Турция.
Преобладава хълмист и равни-
нен терен, разсечен от долното
течение на река Тунджа. Основ-
ният поминък е земеделието.
Отглеждат се основно тютюн, зе-
ленчуцииплодове.Напоследъксе
разкриват малки и средни мощно-
сти на леката промишленост.
Районът е изключително богат на археология, с

много могили и останки от Античността и Средно-
вековието. Край с. Борисово е открита единствена-
та запазена антична колесница у нас. В резервати-
те Бабана и Долна топчия се развъжда рядко сре-
щаният колхидски фазан. Гъстите лонгозни гори по
течението на Тунджа и мекият климат правят
района притегателен център за целогодишен еко-
туризъм. В общината се намира ГКПП Лесово, тре-
тият пункт по границата с Турция.

Камено - тук е бил
най-могъщият страж
на границата с Византия
Камено е малка, но перспек-

тивна община в централната
част на област Бургас. Включ-
ва 13 населени места на площ
от 354,95 кв. км.
В общината е застъпено зе-

меделието - предимно лозар-
ство, овощарство и зърно-
производство. На нейна тери-
ториясенамирасредновековна-
та крепост Русокастро, открита в покрайнините на
едноименното село. Общината влага и свои сред-
ства, за да осигури проучване на археологическия
комплекс и да го превърне в туристически маршрут.
Преди 700 г. Русокастро е била най-могъщият

страж на границата ни с Византия. Важно откри-
тие край крепостта е уникален печат с лика на
Христос отпреди 1000 г. Според археолози клей-
мото е принадлежало на българския цар Петър.

Казанлък -
рози, калашници и
тракийски царе
Казанлък е разположен в

подножието на Стара планина
вКазанлъшкатакотловина.Воб-
щината има 20 населени места.
Централното местоположе-

ние е предпоставка за бърза
транспортна връзка, превоз на
товари, туризъм. Това е добра
възможност за развитието на
производствени, административ-
ниибизнесотношения.Казанлъкевторатапо големи-
на и значимост община в област Стара Загора и е
важеникономическицентърстрадиционноутвърдена
водеща роля в машиностроенето и хидравликата.
Районът е известен и като Долината на розите и

Долината на тракийските царе. В общината са
историческите върхове Шипка и Бузлуджа.
В Казанлък е оръжейната фирма, в която се

произвеждат автомати.



14 500 гласуваха на
bgobshtina.bg до вчера

До 17 часа във вторник 14 500 души бяха подкрепили общини, които харесват в
някоя от категориите, в сайта bgobshtina.bg

19 17 април,
2019 г.

ПАРТНЬОРИ:

в Бургас
Проектът
“Образцова
община”
За него създадохме

специален сайт -
bgobshtina.bg. Там върви
гласуване на гражданите
за избраните от тях об-
щини по пет критерия:
� Качество на живот
� Инфраструктура
� Благосъстояние
� Умен град
� Градски дух
Този механизъм на

оценка бе вдъхновен от
програмата на ООН за
стабилно и устойчиво
развитие на градовете -
UN-Habitat, която прави
индекса CPI - City
Prosperity Initiative.
Крайната класация на

265-те български общи-
ни планираме да стане
факт през септември.
Тогава на официална це-
ремония ще обявим на-
ционалните резултати.
За тях оценката се

формира по три компо-
нента. Вотът на гражда-
ните е единият компо-
нент. Вторият са факти
от кметовете, които са
най-запознати с кон-

кретните постижения.
Обърнахме се към тях с
молба да попълнят спе-
циален въпросник.
Третият компонент са

статистически данни за
общините. Те са разпре-
делени като повече от 20
индикатора в критерии-
те за оценка, за да обхва-
нат цялото многообра-
зие от измерения на жи-
вота в едно населено мя-
сто.
Замаксималнатаобек-

тивност на тези оценки
“24 часа” ползва съвети-
те на

експертен съвет,
съставен
от авторитетни
личности
Нацеремонията вБур-

гас днес ще бъдат отли-
чени общините, които са
постигнали най-добри
резултати катоцялостно
представяне, а също и в
категориите “Качество
на живот”, “Благосъ-
стояние”, “Умен град” и
“Градски дух”.
Категорията “Каче-

ство на живот” сравнява
общините, като ползва
обективни статистиче-

ски данни за показатели
за всяка община като:
образование, здравео-
пазване, естествен при-
раст, процент на бед-
ност, възможности за
културен живот, престъ-
пления на брой населе-
ние.
Категорията “Благо-

състояние” използва ин-
дикатори като: брутен
вътрешен продукт на
глава от населението,
процент на безработица,
ръст на цените на имот-
ния пазар, средна запла-
та на заетите по трудово
и служебно правоотно-
шение.
В категорията “Град-

ски дух” важни са резул-
татите от гласуването на
сайта bgobshtina.bg.

Развитие на
кампанията
Проектът ще продъл-

жи с определяне на побе-
дители и връчване на от-
личия в регионите Севе-
роизточен, Северен цен-
трален, Северозападен,
ЮгозападениЮженцен-
трален. На официална
церемония през септем-
ври ще бъдат отличени

победителите на нацио-
нално ниво сред всички
265 общини.

Защо го правим?
“24 часа” винаги е сле-

дил отблизо значимите
проблеми на България
и е излизал с интели-
гентни инициативи за
решаването им. Добри-
те решения идват със
събиране на много фак-

ти, с вникване в тях, с
публичност за добрите
примери, с дискусия
между много гласове и
позиции.
Вярваме, че значима

национална кауза е да
видим картината на ре-
гионалното развитие на
България на ниво об-
щина и да чуем гласове-
те на хората, общности-
те и бизнеса там.

Инициативата
“Образцова община”
ще е изключително по-
лезна за местните вла-
сти, защото ще им даде
реална представа къде
стоят като развитие,
кои са силните и слаби-
те страни на тяхната об-
щина и какво трябва да
поправят, за да подобр-
ят живота на граждани-
те си.

На името на ген. Гурко
в подножието на Хаинбоаз
Община Гурково заема

територия от 292 кв. км.
Върху нея са изградени 3
микроязовира, в южния
край на общината се нами-
ра яз. “Жребчево”.
Има население от 4987

души, което е разпределе-
но неравномерно в 11 насе-
лени места. Най-голяма част
от него живее в администра-
тивнияцентърГурково -3169.
Гурково е старо селище, разположено в южния

край на старопланинския проход Хаинбоаз. За
него се споменава за първи път в турски реги-
стър от 1450 г.
В знак на признателност към големия руски

пълководец, донесъл освобождението на 14 юли
1877 г., селището е наречено на ген. Гурко. Обя-
вено е за град през 1974 г.

Гълъбово - гара, дала
живот на енергетиката
Община Гълъбово е раз-

положена в югоизточната
част на Горнотракийската
низина върху територия от
348,8 кв. км. 54% от нея са
обработваема земя. Общи-
ят брой на населението е
11 640 души, като в 10-те
села на общината живеят
4318 души.
Гълъбово е част от Източ-

номаришкия каменовъглен
басейн. Териториите за до-
бив на полезни изкопаеми заемат 17,6% от ней-
ната площ. Тук работят 3 топлоцентрали и един
от рудниците на мини “Марица - изток”.
Обявен е за град през 1969 г. Възникнал е като

гара на построената през 1873 г. жп линия от
Търново Сеймен (днес Симеоновград) за Ени За-
ара (днес Нова Загора).

Бургас - изкуство и
икономика ръка за ръка
Бургас е най-големият

областен и общински цен-
тър в Югоизточна Бълга-
рия, четвъртият по големи-
на в България, с населе-
ние от 208 хил. жители.
През годините се е

оформил като промишлен
район със силно развита
тежка и лека индустрия.
На територията на общи-
ната се намира най-голя-
мата рафинерия на Балка-
ните. Разполага с голямо
пристанище и най-слънче-
вото летище на Балканите с полети до цяла
Европа.
Силно развит е и туризмът, който през послед-

ните години бележи значителен ръст. Под упра-
влението на общината е единственият обитаем
български остров - Света Анастасия.
Градът е важен транспортен център и начална

точка на транснационалния коридор №8 от Черно
море до Адриатика. По магистрала “Тракия” с ко-
ла до София се стига за 3 часа.
Бургас минава за град на поети и художници, а

българският театър бележи своя златен век през
60-те години в театър “Адриана Будевска”. През
последните години археологията в района беле-
жи голям подем, като най-значителният обект от
проучвателните дейности са древните бани на
Акве Калиде край кв. “Ветрен”.

Карнобат - вино,
зърно и Маркели
Карнобат е на 55 км от Бур-

гас, градът е важен транспор-
тен и винаро-лозарски център.
По-голямата част от терито-
рията на общината е равнин-
на, с което се обяснява и ос-
новният поминък - селското
стопанство.
Животновъдството и произ-

водството на вино и спиртни на-
питкисасреднай-развититеотрасливрайона,вкойто
се отглеждат и уникални за България сортове лозя.
През годините Карнобат се утвърди и като най-голе-
мия зърнопроизводител в региона.
Сред археологическите забележителности гор-

достта на общината е средновековната крепост
Маркели, която бе реставрирана и консервирана.
Там се пазят най-внушителните на Балканския по-
луостров крепостни валове и ровове, датиращи
още от времето на хан Крум.

Котел - килими
и славни българи
Община Котел обхваща

територия от 858,08 кв. км.
Девизът на града е: “Горд
съм с миналото и живея с
бъдещето”.
Общият брой на населе-

нието в общината е 18 161
души, в Котел са 5329-има.
Благоприятният климат и

тучните пасища са опреде-
лили овцевъдството като
главно препитание за мест-
ното население. То е в основата на много други
занаяти, сред които и до днес се откроява кили-
марството.
Видни личности от българската история са роде-

ни в Котел - Софроний Врачански, Георги Раков-
ски, Неофит Бозвели, д-р Петър Берон, Георги Ма-
марчев и Гаврил Кръстевич от Котел, както и Захари
Стоянов от Медвен и Йордан Йовков от Жеравна.

Мостътнацентралния
плажелюбимомястоза
разходки на бургазлии.



Художествената галерия в Ямбол
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Ямбол - само
3% безработица
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Ямбол е разположен в Тракийската
низина по средното поречие на река
Тунджа. Територията на общината е
90 724 кв. км, а над половината от
населението е съсредоточено в гра-
да.
Икономическото развитие на общи-

ната през по-
следните годи-
ни се характе-
ризира с раз-
лична динами-
ка, но
тенденциите са

положи-
телни. Ям-
бол е сред градовете в България
с най-ниска безработица, като
за 2018 г. тя е малко над 3%.
Градът е прочут с един от най-

запазените и интересни архи-
тектурни паметници - Безистена.
Построен е през първата поло-
вина на ХVI век. Археологиче-
ският резерват “Кабиле” е на 8
км, за него има отбивка от маги-
страла “Тракия”.
Маскарадният фестивал “Ку-

керландия” е запазената марка
на града. Той е международен и
всяка година се провежда на
Сирни Заговезни.

Несебър - градът
на ЮНЕСКО
Община Несебър заема най-север-

ната част от Черноморското крайбре-
жие на Бургаска област. Тя е на тери-
тория 421,9 кв. км и с население от 27
879 души. Тук се намира най-големият
морски курорт Слънчев бряг.
Несебър е единственият град в Бъл-

гария, включен в ЮНЕСКО, и една от
най-посещаваните туристически дести-
нации в света. Старият град е изве-
стен с реставрираните си църкви и
специално създадения туристически
маршрут “Духовен път”.

Провлакът,
свързващ старата
с новата част, е
дълъг около 400
м. По средата му се намира старата
мелница на града. Полуостровът на
Несебър - древният град Месамбрия
Понтика, наречен през Късното средно-
вековие Месамбрия и по-късно Несебър,
енаселенпредихилядолетия.Градътима
двеудобнипристанища, къдетоидоднес
сенамиратмножествоостанкиотдревни
плавателни съдове.

Малко Търново -
най-зелената
Малко Търново е най-южна-

та община в Бургаска област
и граничи с Турция. Почти ця-
лата є територия попада в
парк “Странджа”, което я пра-
ви най-зелената в региона с
уникални растителни видове и
чист въздух. Велека е основ-
ната река, която живописно
разсича полегатите хълмове
на планината.
Основният поминък е дърво-

добив и селски туризъм. На 5
км е ГКПП Малко Търново, единствената сухо-
пътна връзка в областта с Турция.
В общината попада известното село Бръшлян,

което е етнографски резерват. В района се
произвежда прочутият деликатес странджански
дядо. Особена атракция за туристите са нести-
нарските танци, които още се играят в някои села.

Мъглиж има първото
читалище в България
Община Мъглиж заема

територия от 385 квадрат-
ни километра. В нея има
15 населени места, сред
които и град Мъглиж.
Населението е 9 615 ду-

ши.
Любопитен факт е, че

през 1869 г. в градчето ос-
новават първото селско чи-
талище в България. Оттук
през септември 1923 г. за-
почва Септемврийското въ-
стание.
Общината е избрала за

свой ден Цветница. На
нейна територия се намира и девическият мана-
стир “Свети Николай”, основан от цар Калоян
през 1197 г. след победата му над кръстоносците
в битка край днешния град.

Николаево - рибарници
на площ от 3200 дка
Община Николаево е

сред най-малките в област
Стара Загора, тя заема
площ от 96,5 кв. киломе-
тра. Обхваща едва 4 насе-
лени места - 3 села и град
Николаево. Населението є
е от 4471 души.
Празникът на Николаево

е на Никулден. Развито е
рибовъдството, като рибар-
ниците в общината заемат
площ от 3200 декара.
Почвите в района са

подходящи за отглеждане
на трайни насаждения, етеричномаслени и тех-
нически култури, както и на някои видове зелен-
чуци.
Сред най-известните българи, родени в Нико-

лаево, е историкът проф. Николай Генчев.

Поморие - столица на
спа туризма и виното

Общината попада в севе-
роизточната част на област
Бургас. Винарството и спа
туризмът са визитката на ре-
гиона. Тук се произвеждат
качествени бели и червени
вина. В общината има десетки
винарски изби, които предла-
гат дегустационни турове.
В Поморие е изграден са-

наториум, където целогодиш-
но се лекуват заболявания на опорно-двигателния
апарат, гинекологични, хирургически и травматични,
кожни,перифернинервни,неспецифичнизаболявания
на двигателните органи, сърдечносъдови, чернодроб-
ни и др. Има и десетки частни спа комплекси. В Помо-
рие се намира Музеят на солта - единствен в Източна
Европа. Има действащ мъжки манастир - “Св. Геор-
ги”, а най-старата сграда е църквата “Преображение
Господне”, паметник на културата с местно значение.

Приморско - туризъм,
Аркутино, Бегликташ

Приморско е най-младата
община в Бургаска област.
Туризмът и риболовът са ос-
новен поминък.
Половината от територията

попада в северния склон на
странджанския рид Босна.
Особено живописно е тече-
нието на река Ропотамо с гъ-
стата си лонгозна растител-
ност, в района се намира и
прочутият резерват Аркутино

с водните линии. До Приморско е тракийското
светилище Бегликташ. На територията на община-
та попада и прочутият навремето Международен
младежки център.
Близо до Приморско се намира и второто дей-

стващо след Сарафово летище, но за малки само-
лети. Сред забележителностите е музеят на Лев
Толстой в с. Ясна поляна.

Раднево - сърцето
на “Марица - изток”

Територията на общи-
на Раднево обхваща
545,15 квадратни кило-
метра. Населението е 17
877 души.
Населените места в

общината са 24, като се-
лата Гледачево и Овчар-
ци вече са съвсем обез-
людени. Раднево е обя-
вен за град през 1964 г.
Районът е в сърцето

на минно-енергийния
комплекс “Марица - изток”. В него работят два
рудника и една електрическа топлоцентрала.
В Раднево се намира най-голямата психиа-

трична болница в България.
Тук са родени поетът Гео Милев - в Раднево,

и писателят Георги Райчев - в село Землен.

Стралджа - земеделие
и минерални извори
Община Стралджа е разполо-

жена в североизточната част на
област Ямбол. С площта си от
676,285 кв. км е третата по голе-
мина. Характерно е развитото
земеделие и свързаната с него
преработвателна промишленост.
Един от по-сериозните пробле-

ми е безработицата, а в демо-
графско отношение тенденциите
са към застаряване и обезлюдя-
ване на територии.
Стралджа е древно тракийско и средновековно

селище. Районът е бил арена на военни походи и
сражения. През територията є преминава уникал-
ното погранично съоръжение “Еркесията”.
Междупо-интереснитеобектисастаратанад100-го-

дишна църква “Св. архангел Михаил”, градското чита-
лище,етнографскиятмузейвЗимница.Натериторията
на общината има и няколко топли минерални извора.

Сунгурларската
долина - винен рай
Община Сунгурларе е една

отнай-големитепотериторияв
Бургаска област - с площ 824,4
кв.кминаселение11519души.
Има 28 населени места.
Благоприятните почви, релеф

имекият климат превръщат еко-
логичния район в център на ло-
зарство и винопроизводство.
Сред най-разпространените сортове са “Червен ми-
скет”, “Мускат отонел”, “Шардоне”, “Ризлинг”, “Юни
блан” - за бели вина, и “Каберне”, “Мерло”, “Памид”
- за червени. В някои селища се отглежда и тютюн,
има много овощни насаждения, застъпено е и жи-
вотновъдството. Сред природните забележително-
сти са Пробитият камък в района на Бероново - ес-
тествени гъбообразни скални образувания от варо-
вик, Скалните образувания край Пчелин, крепостта
Голое край Лозарево, 59 антични могили. В Костен
е храмът, в който е служил Софроний Врачански.

Твърдица - кои местни
ястия, плодове
и питиета да опитате
Вобщина Твърдица има 10 насе-

лени места - градовете Твърдица и
Шивачевоплюсоще8села.Нейна-
та територия е от 155,2 кв. км.
Една популярна приказка за то-

зи край казва: “Ако искате да хап-
нете бут по твърдишки, турска ба-
клава от 100 листа, тархана, су-
шена рибица и да пийнете една
гроздова, вино черна кераца през
зимата или да опитате прословутите червенаковски
праскови, оризарски ягоди или ябълки през есента -
значи трябва да посетите община Твърдица.”
Сред забележителностите е потопената черква

“Св. Иван Рилски” на изселеното заради строи-
телството на яз. “Жребчево” село Запалня, която
все още е запазена. При пълноводие част от нея
остава под водата, в сухите периоди на годината
храмът “изплува”.



Царево - нестинари,
манов мед,
селски туризъм

Сливен с демографски бонус
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2019 г. Стара Загора: голям

потенциал за растеж
Стара Загора е един от най-древ-

ните градове в Европа - откритите
неолитни жилища дават основание
да се смята, че той е на 8000 години.
Днешното му име е 8-о поред в хи-

лядолетната му история.
Община Стара Загора заема тери-

тория от 1019,4 кв. км, покриваща
части от живописната Сърнена Сред-
на гора и плодородната Горнотра-
кийска низина.

Градът е
пресечна точ-
ка на европей-
ските коридо-
ри №8 и 9.
Той е стопан-
ски, транс-
портно-комуникационен, научен, кул-
турен, търговски и здравен център.
Заради икономическото развитие на
общината в последните години и ме-

стоположението
тя има голям по-
тенциал за ра-
стеж.
В общината

има 52 населени
места - 1 град и
51 села. В нея по
настоящ адрес
живеят 156 568
души. Живеещи-
те в общинския
център Стара За-
гора са 136 781.

ПАРТНЬОРИ:

Територията на община
Сливен обхваща 1366,6 кв.
км. Върху нея са разположе-
ни 49 селища, сред които 2
града - Сливен и Кермен.
Населението на общината е

от 118 972 души, като 91 620 от
тях живеят в Сливен. По тради-
ция градът е един от най-голе-
мите промишлени центрове в
България, играл изключително
важнароляповременаБългарскотовъз-
раждане - през 1834 г. тук е открита пър-
ватафабрика.Сливенесдълголетнитра-
диции в текстилното, машиностроител-

ното, стъкларското, електро-
техническото производство,
както и в хранително-вкусова-
та промишленост.
РегионътенареченДолината

напрасковите.Тукеиприродни-
ят парк “Сините камъни”. Сли-
вен е известен и като града на
стоте войводи. В него са родени
ХаджиДимитър,ПанайотХитов,
както и поетът Добри Чинтулов.

Според последните данни на НСИ
Сливен е с една от най-благоприятни-
те демографски картини у нас, което е
шанс за пазара на труда.

В Нова Загора
е създаден първият
БГ велосипед
Със своите 869,4 кв. км те-

ритория общината се нареж-
да на второ място по голе-
мина в област Сливен. В нея
живеят 35 949 човека.
По данни на общинската

администрация в общината
развиват дейност общо 921
фирми, като по-голямата
част от тях са в частния сек-
тор. Увеличава се интересът към промишленост-
та, а по традиция е силно селското стопанство.
Сред историческите забележителности на

района са Карановската могила и селищната мо-
гила в Дядово. В Нова Загора през 1880 г. уста
Гено Арабаджията, майстор колар, е конструирал
първия български велосипед, наречен “Паяка”.
Яз. “Жребчево”, изграден на река Тунджа, съ-

здава добри условия за туризъм.

Опан - житницата на
област Стара Загора
Общата площ на общи-

на Опан е 257 хиляди де-
кара. В състава є са 13
села, няма градове. Тук
живеят 2469 души.
Село Опан е възникна-

ло в средата на XVI век.
Споменава се за първи
път в османски данъчен
регистър от месец януари
1655 г.
Местоположението му

се е менило няколко пъти
поради честите чумни
епидемии в началото на
XIX век. Наименованието му идва от стара
турска дума, която означава пещера.
Днес районът се смята за житницата на

Старозагорска област.

Павел баня - водата,
която лекува
Община Павел баня е

разположена в Цен-
трална България, в съ-
рцето на Розовата до-
лина, между Стара пла-
нина и Средна гора. Тя
заема територия от
518,78 квадратни кило-
метра и включва 13 на-
селени места със 13
171 души население.
Павел баня притежа-

ва термоминерални води. Заради това е обявена
за балнеоложки център с национално значение.
Температурата на водата е от 50 до 61 градуса, а
общият дебит достига 950 л/мин.
Градът носи името на свети Павел и на княз

Павел - брат на руския император Александър
Втори. Общината е известна и като център на ро-
зопроизводството.

Руен - тютюн
и зеленчуци
Община Руен е най-високопла-

нинската община в Бургаска
област. Северната є част попада
в билото на Източна Стара пла-
нина. Местните жители се зани-
мават предимно с отглеждане на
тютюн, зеленчуци и овошки, раз-
вити са дърводобивът, шивашка-
та индустрия, животновъдството
и лозарството.
Заради близостта си до морето

част от руенци работят в курортите Несебър и
Поморие. През последните години по-младите
емигрираха в чужбина, където се препитават ка-
то дюлгери, и оставиха селскостопанската работа
на родителите си.
В общината се намират няколко защитени те-

ритории с причудливи скални образувания. През
общината минава река Луда Камчия, която на от-
делни места е изваяла живописни брегове.

Созопол - не само
морски туризъм
Община Созопол е разположена в

източната част на област Бургас на
площ 480,067 кв. км.
Изключително богата на природни

и исторически забележителности. Тук
са едни от най-красивите плажове по
Южното Черноморие. В града се на-
мира архитектурният резерват “Ста-
рият град”, археологическият музей, в
който преди година гостуваха експонати от Лувъра,
некрополи на античната Аполония Понтика, сред-
новековен християнски комплекс.
При разкопки на остров Свети Иван бе открит

реликварий с мощи на св. Йоан Кръстител. Наход-
ката вкара града в световните новини и засили ин-
тереса към поклонническия туризъм.
В местността Каваците се намира резерватът

“Пясъчна лилия”. В землището на Черноморец са
останките на древната крепост Акра. Созопол е из-
вестен и с празниците на изкуствата “Аполония”.

Средец - тракийски
светилища в Странджа
Средец попада в североза-

падните склонове на Стран-
джа планина. Има 32 населе-
ни места и над 14 495 жители
на площ от 1000 кв. км.
Природата е дарила селата

в региона с вековни гори, ми-
стични скални образувания,
пещери. Тук може да се видят
долмени, тракийски светили-
ща, могили.
Общината е богата на при-

родни и исторически забележителности. По-извес-
тнитесредтяхсаархеологическияткомплекснаантич-
нияримски градДеултум,южноот селоДебелт, защи-
тенатаместностБелияткамъквдолинатанаФакийска
река в землищата на селата Варовник и Богданово,
средновековната крепост Близнашко кале край се-
ло Варовник. Близо до Голямо Буково се намира
манастирът “Живоприемний източник” с аязмо.

Тунджа - голяма площ
без административен
център
Община Тунджа е петата

по големина в България с
площ от 1179,882 кв. м. Раз-
положенаевсеверозападната
част на Ямболска област и е
част от Горнотракийската ни-
зина, с преобладаващ равни-
нен терен, през който тече р.
Тунджа. Това обуславя силно развитото земеделие,
което захранва с продукция съседните области Сли-
вен и Бургас. Заради специфичния є климат харак-
терни за територията на общината са силните ве-
трове и има множество вятърни електроцентрали.
За разлика от другите общини в България няма

административен център. Обединява 44 населени
места, които са равнопоставени, но се управляват
от Ямбол. Тук се намират две защитени местности
- Дебелата кория и Тетралъка, а лесопарк “Бакъ-
джика” е известен с лековития си климат.

Чирпан - градът на
Яворов и Никола Манев
Община Чирпан е разполо-

жена върху 522,9 кв. км. Тук
има 20 селища с население от
19 500 души.
Чирпан е роден град на пое-

та Пейо Яворов. Художникът
Никола Манев също го смята-
ше за своя град, макар да не
е роден в него.
След освобождението на

България през 1878 г. гражда-
ните на Чирпан са сред първи-
те, които започват организирана борба за обеди-
нението на България, и записват името му в ре-
волюционната летопис на Съединисткото движе-
ние. Неслучайно днес датата 6 септември - Денят
на Съединението, се отбелязва като празник на
града.
През април 1928 г. районът е силно засегнат от

чирпанско земетресение от 6,9 по Рихтер.

Царево е най-южната ни морс-
ка община с едни от най-красиви-
те плажове. 2/3 от територията є
попада в Странджа, която се
спуска полегато към морето и
прави още по-живописни край-
брежните курорти. Царево е общината с най-много
запазени къмпинги. Във вътрешността на общината
се развива и селски туризъм - в китните селца. В
най-южната си точка при Резово граничи с Турция,
където има планове за откриване на втори ГКПП с
южната ни съседка. Река Велека разделя на две об-
щината, априустиетосиеобразувалаединотнай-ху-
бавите плажове в България, в района се намира и
прочутата ивица Силистар. В странджанските села
се практикува нестинарство, което кметството успя
да патентова като марка на Царево, а наскоро и
мановият мед от района бе признат от ЕС като
продукт със защитено географско понятие.
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ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

След 19 г. леген-
дарните музиканти
от ФСБ се завръщат
в Бургас, за да зарад-
ват публиката нафе-
ста Burgas Jam.
На 27 юли групата

ще представи уни-
калния си спектакъл
“40 години ФСБ”.
Заедно с Румен Боя-
джиев, Константин
Цеков и Иван Лечев
на сцената ще се ка-
чатпетимамладиму-
зиканти, подвластни
на магията ФСБ. То-
ва са Николай Ко-
принков (китара),
Ивайло Звездоми-
ров (бас),РуменБоя-
джиев-син и Стефан
Цеков (барабани),
Борислав Бояджиев
(перкусия).
“Рокът е един от

гласовете на истина-
та, неподправениче-
стен. Така ние спаз-
ваме обществения
договор за споделе-
ните ценности. И се
радваме на чистата
енергия,коятонаша-
та публика ни връ-
ща! До скоро, Бур-
гас!”, обявиха музи-
кантите от ФСБ в
специално обръще-
ние към бургаската
публика.
Тазгодишният

Burgas Jam е трето
издание на фестива-
ла, в който китарна-
та музика е издигна-
та на пиедестал. Ха-
рактерно за феста е
мястото, на което се
провежда - край мо-
рето,доморскатага-
ра в зоната за обще-
ствен достъп на бур-
гаското пристани-
ще.
Участие в Burgas

Jam 2019 вече са по-
твърдили и светов-
ноизвестният испан-
ски китарист Луис

ФСБ и
фламенко
на феста
Burgas Jam

Още: поп звезди от
90-те, улична храна и
много емоции цяло
лято край морето

то, Луис Гало учас-
тва с концерти, уни-
верситетски семина-
ри, музикални дет-

ски проекти,
телевизионни пре-
давания, съвместни
проекти между

джаз, фламенко и
класическа музика.
Още един фести-

вал през лятото в
Бургас не е за изпу-
скане. Световни поп
звезди от 90-те ще
пеят на Spice music
festival на 9 и 10 ав-
густ, авъвфестивал-
ната зонащевървии
Street Food & Art
Festival.
Сред музикантите

от този проект са
East 17, 2 Unlimited,
Rednex, Sonique, Dr.
Alban, Haddaway,
Cappella, La Bouche,
SNAP!, 2 Brothers on
the4th floor, IceMCи
C+C Music Factory.
Една от най-до-

брите рапформации
в България – “Ъп-
сурт”, и Deep Zone
Project се включват
във феста.
Сцените ще бъдат

разположени на те-

риторията на при-
станище Бургас. От
7до11августвъвфе-
стивалната зона ще
се проведе още един
уникален за Бургас
фестивал - Street
Food & Art Festival.
Десетки артисти и
кулинари, музикан-
ти, блогъри и влогъ-
ри ще пресъздадат
на родна почва ат-
мосферата на улич-
ната култура. За
първипътБългария
ще излъчи участник
за European Street
Food Awards, който
ще се бори за евро-
пейската титла на
финалите през сеп-
тември в Швеция.
На специализирани
каравани и мобилни
кухни ще се предла-
гат специалитети от
Виетнам, Япония,
Тайланд, Турция,
Гърция.

Гало и неговата гру-
па Los Caminos De
La Guitarra.
Посланикът на

фламенкото Луис
Гало е музикант,

композиторипроду-
цент, работил с мно-
го изпълнители в
различни музикални
стилове. За да попу-
ляризирафламенко-

ФСБ ще очарова бурга-
ската публика на 26 юли.

Кралят на фла-
менкото Луис Га-
ло идва на Burgas
Jam с групата си.

Световна
кухня в
Морската
градина

участник във фести-
вала. Кулинарни гу-
рутаще приготвят на
живо и непознати
ястия, като на място
щеразкриятнякоиот
използваните техни-
ки. Така публиката
ще има възможност
да види екзотични
продукти, които се
срещат само в опре-
делени места по све-
та. Кулинарно-кул-
турната фиеста ще
стартира с гозби от
Южна Корея на 17 и
18 май. Майстори от
Русия ще готвят през
юни, а Португалия
ще готви на 20 и 21
юли.
Италиански и ар-

менскиспециалитети
ще се хапват през ав-
густ, септември е за
специалитети от Че-
хияиКитай.Освен за
стомаха организато-
рите са помислили и
задушата.Щеиманя-
колко зони за кон-
церти, театър, танци
и литература.

Екзотични кули-
нарни изкушения,
музика, театър и ли-
тератураотразлични
краища на света ще
превърнат простран-
ството около Пан-
теона в Морската
градинаведноотнай-
атрактивните това
лято. Представянето
на културата на раз-
лични държавище се
осъществи чрез но-
вия фестивал, който
община Бургас орга-
низира като част от
своята събитийна
програма. Идеята е
фестът да предоста-
виинтересниизживя-
вания на местни и на
туристи.
От май чак до сеп-

тември ще се пред-
ставя традиционната
кухня на държава-

Август започва
с бира в парка
Десет от най-известните крафт пиво-

варни в България ще пълнят щедро хал-
би на Metalhead Beer Festival. Дебютното
издание на феста, който се организира
със съдействието на общината, предлага
суперемоции на 3 и 4 август.
Локацията е много предразполагаща -

на поляните под дебелата сянка в парк
“Минерални бани” край Бургас. През по-
следните години общината преобрази
района, който стана любимо място на
бургазлии за пикници през уикенда.
До парка се стига и с автомобил и с

градски транспорт. Организаторите ще
предложат вкусна храна, традиционни и
нетрадиционни мезета за бирата, съобра-
зени с августовските жеги. За ценителите
на живата музика ще свирят млади рок
изпълнители и поп ентусиасти, които ще
вдигнат купона на макс.
В съпровождащата програма на

Metalhead Beer Festival ще има стрийт
спортове - скейтбординг, кънки и други
забавления. Главни организатори на съ-
битието са двамата инвеститори на нова
крафт пивоварна край Бургас Ганчо Ко-
жухаров и Митко Митев.

Инициативата “БулевАРТ – Мрежа на сетивата” внася
колорит в градския живот. Проектът обединява общината
и широк кръг от партньори, които превръщат центъра на
града в знаково място за създаване и споделяне на изку-
ство и забавления.
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Кметът Ди-
митър Нико-
лов често
обикаля дет-
ски градини и
училища, за
да инспектира
лично усло-
вията в тях.

Бургас свързва
училището
с бизнеса Първолаци-

те в Бургас
редовно
участват

във викто-
рини по ан-

глийски
език.

ни кметът Димитър
Николов.
От учебната 2019-

2020 година те ще
прекрачат в 92 изця-
ло обновени класни
стаи от най-малкото
училище на село до
най-голямото в
областния център.
Всички ще бъдат с

антибактериалнина-
стилки, LED освет-
ление,

нови
шкафчета,
единични
чинове,

с интерактивни дъ-
ски и с възможности
за използване на
електронни учебни-
ци и на електронен
дневник.
Самите учители

щеминатпрезобуче-
ние зановиформина
преподаване в първи
клас.
“Повечетодецаве-

че тръгват на учили-
ще научени да четат,
да пишати да смятат,
затова досегашната
програма трябва да
се надгражда с нови

ДИМЧО РАЙКОВ

Презноватаучебна
година Бургас ще из-
върви сериозна крач-
ка за свързване на
училището с бизнеса.
Целтаемладитехо-

радасинамерятрабо-
та, а същевременно
икономиката да по-
пълни нуждите си с
местни кадри.
Втованаправление

по поръчка на общи-
ната се

разработва
електронна
платформа,

къдетощесепредла-
гат ученически ста-
жове и работни ме-
ста за завършилите
професионалното си
образование. Своео-
бразната е-борса е
част от новия обра-
зователен модел,

който се въвежда в
бургаските училища
от есента паралелно
с масираното обно-
вяването на учебна-
та инфраструктура.
“Първокласно на-

чало”, “Активни и
здрави” и “Профе-
сииибъдеще”сатри-
те нови програми,
които стартират от
тази есен в Бургас.
С най-голяма насо-

ченост към иконо-
миката и нуждите на
пазара е “Професии
и бъдеще”, чиято за-
дача е да модернизи-
ра професионалното
образование и като
инфраструктура, и
като учебен процес.
На първо време по

нея се откриват нови
специалности в
областта на соф-
туерното поддържа-

не на автомобила,
“Електрически пре-
возни средства” в
гимназиятапотранс-
порт и “Авиационен
техник”вмеханотех-
никума.
За ремонт на база-

та в професионални-
теучилищащебъдат
инвестирани 4,7 млн.
лева. 1,2млн.леваще
похарчи общината и
за първолаците по
проекта “Първо-
класно начало”, чия-
то цел е да уеднакви
учебния процес във
всички населени ме-
ста.
“Това означава ра-

вен старт без разли-
ка на материална ба-
за и качество на обу-
чение за първоклас-
ниците независимо
дали учат в Бургас
или по селата”, обяс-

форми и съдържа-
ние.
Така по-лесно ще

се впишат и ще са в
синхрон с новите
реалности, а това е
база за продължава-
не и усъвършенства-
не в обучението им и
по-нататъшната
реализация”, обяс-
нява кметът Нико-
лов. 800 хил. лева ще
вложи общината за
ремонт на класните
стаи на първолаците
и 200 хил. лева за
електронно съдър-
жание и обучения.

По третата про-
грама “Активни и
здрави”, която
включва обновяване
на училищните дво-
рове и инициативи,
свързани със здра-
вословния начин на
живот на подраства-
щите, е предвидила
1,3 млн. и 150 хил. ле-
ва за популяризира-
не на мерките. Нача-
лото на модерното
образование в Бур-
гас бе поставено
преди няколко годи-
ни със задължител-
но изучаване на ан-

глийски от 5-годи-
шна възраст в дет-
ските градини и въ-
веждането на
компютърното обу-
чение.
Товасеоценявапо-

ложително от роди-
телите наред с
проекта за здравос-
ловно хранене в за-
бавачниците, който
бе мултиплициран и
в училищните столо-
ве и постоянно се до-
развива и прецизира,
заяви зам.-кметътпо
образование Йор-
данка Ананиева.

Кметът Димитър Николов: Започваме
с по-модерно обучение от I клас и
продължаваме с нови специалности
в средното образование

4-лентови пътища тръгват
към всички посоки
Общ регио-

нален проект
за свързване
на Бургас с 9
общини в ре-
гиона с 4-лен-
тови пътища
ще даде тла-
сък на местна-
та икономика.
По него вече
се работи и бе сфор-
мирана работна гру-
па от кметовете на
Бургас, Айтос, Сре-
дец, Камено, Малко
Търново, Созопол,
Приморско, Царево,
Поморие и Несебър.
Мегапроектът с

наименование “Ре-
гионална мрежа
Бургас” е по идея на
кмета Димитър Ни-
колов.
Изработването му

ще отнеме 2-3 годи-
ни, след което ще се
кандидатства за фи-
нансиране през след-
ващия програмен пе-

на 4-лентови-
те пътища, да
изготвят пар-
целарните
планове и
свързаните с
тях отчужди-
телни проце-
дури.
Кметовете

подкрепят
проекта, тъй като
според тях реализи-
ранетомущебъдеот
голяма полза за раз-
витието на икономи-
ката, туризма и ще
решичастотпробле-
мите с обезлюдява-
нето на отделни ме-
ста в региона.
По тяхна преценка

успоредно с четири-
лентовите лъчове
ще се проектират ве-
лоалеи и отбивки.
Община Бургас ще
координира цялост-
ния проект и ще под-
помага администра-
тивно останалите 9.

риод. Общините съ-
що ще кандидат-
стват със собствени
средства, но основ-
ното финансиране
ще е външно.
Проектът ще бъде

представен пред
областния управи-
тел, Агенция “Път-
на инфраструктура”
иМРРБ,тъйкатоин-
вестициятаще е част
от републикщанска-
та пътна мрежа.
Работата на об-

щинските екипи по
места съвместно с
пътната агенция е да
определят трасетата

в растеж” и средства от
местния бюджет. Идеята за
изграждането на нова би-
блиотека и Център за съ-
временно изкуство бе на
кмета Димитър Николов,
който убеди държавата да
прехвърли пустеещия имот
на общината, за да го
преобрази. Проект пред-
вижда красив атриум от
стъкло и метал между би-
блиотеката и модернистич-
ната сграда на Центъра за
съвременно изкуство.
Отвореното пространство

ще насочва посетителите в
3 посоки - към библиотека-
та, Центъра за съвременно
изкуство и градината. Сгра-
дата ще се обслужва от па-
норамен асансьор.
На втория етаж е предви-

дена и тераса с кафене.
С изглед към градината

на второ ниво е предвиде-
на тераса, следваща плав-
ните извивки на амфитеатъ-
ра. На терасата ще има и
кафене.
От север ще е входът за

библиотеката, а от юг е
предвиден за подземен
паркинг. Малък амфитеатър
е проектиран във вътреш-
ния двор, който заради юж-
ното си изложение ще бъ-
де озеленен с богата ра-
стителност.

Читалните в новата библиотека са проектирани модерно и
същевременно създават уют.

Новата библиотека - още
една гордост на града
Модерност и традиции си

дават среща в проекта за
сграда на новата библиоте-
ка и Център за съвременно
изкуство в Бургас на място-
то на бившето Немско учи-
лище.
За амбициозния си

проект общината обяви
конкурс за избор на изпъл-
нител, но макар и още на
визуализация и макет фа-
садата и интериорът впе-
чатляват с функционалност

и иновативност.
Покрив от зелена расти-

телност ще краси новия
културен център, който ще
побере на едно място над
600 хил. тома и ще предос-
тавя изложбени зали за
временни и постоянни ек-
спозиции.
Обществената поръчка

се реализира чрез комби-
ниране на безвъзмездна
финансова помощ от Опе-
ративна програма “Региони
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Сливен
обновява

кварталите
си, санира
51 блока

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Обновяването на
жилищните кварта-
ли с повече места за
отдих на открито,
детски площадки и
зони за паркиране е
сред основните зада-
чинаобщинскатаад-
министрация наСли-
вен.
Със средства по

Оперативна програ-
ма “Региони в ра-
стеж” бе благоу-
строено поречието
на река Асеновска,
което се превърна в
привлекателен парк.
Кв. “Република”

бе буквално прео-
бразен с пешеходни
алеи, детски и
спортни площадки,
паркинг и два нови
фонтана. Обновени
бяха и зелените пло-
щи и междублоко-
вите пространства.
Предстоят подобре-
ния на градската
среда и в останалите
квартали. Община-
та успя да навакса
изоставането през
2015 г. и се включи в
Националната про-
грама за енергийна
ефективност на
многофамилни жи-
лищни сгради.

Един от приклю-
чилите големи
проекти е органи-
зирането на едно-
посочно движе-
ние на натоваре-
ната ул. “Г. С. Ра-
ковски”. Тя е раз-
ширена, с нови
настилка, тротоа-
ри и осветление.

Общо 51жилищни
сгради ще бъдат са-
нирани, като всяка е
на различен етап на
изпълнение.
Градът става все

по-атрактивен и за
туристите, а през
април общината бе
класирана на I място
в категория “Тури-
стическа община на
годината” внагради-
те на Bulgarian
Travel Awards.
Сливен се гордее и

с постиженията на
своите спортисти. С
финансовата под-
крепа на Министер-

ството на младежта
и спорта бе изграде-
на нова спортна зала
по борба с обща за-
строена площ от
1250 кв. м, в която
5-кратната световна
шампионка Станка
Златева подготвя
бъдещите надежди
на града. Предстои
основен ремонт на
комплекс “Асено-
вец” и 25-метровия
закрит плувен ба-
сейн. Финансовата
издръжка на спорт-
ните съоръжения и
зали е изцяло на об-
щината.

Градът се гордее
и с постиженията
на своите спортисти

Нови услуги
за хора в
неравностойно
положение
Нови и модерни со-

циални центрове в Сли-
вен поемат грижата за
хора в неравностойно
положение. През 2018 г.
е открит обновеният
Център за социална ин-
теграция и рехабилита-
ция в кв. “Република”,
който разполага с каби-
нети по готварство, зри-
телна рехабилитация,
психомоторна зала за де-
ца, залазадвигателнаре-
хабилитация.
С финансовата под-

крепа наПрограма за ху-
манитарна помощ на
Европейското команд-
ване на САЩ е изграде-
но ново защитено жили-
ще за хора с умствена из-
останалост, а общината
ще поеме оборудването
му. В началото на 2019 г.
започна изграждането
на два нови центъра в кв.
“Клуцохор” - Център за
обществена подкрепа и
Дневен център за под-
крепа на деца с тежки
множествени уврежда-
ния и семействата им. До
края на годината ще бъ-
дат осигурени още ня-
колко социални услуги
чрезцентрове завремен-
но настаняване на без-
домни лица, жертви на
домашно насилие, за де-
ца с тежки увреждания,
както и два центъра за
настаняване от семеен
тип за лица с психични
разстройства и с умстве-
на изостаналост.

Кметът Стефан Радев: облекчаване на трафика в
най-невралгичния пътен учас-
тък “Розова градина”, където
изградихме кръгово кръстови-
ще, за което правителството
отпусна близо 3 млн.лв.
По Националната програма

за енергийна ефективност ще
бъдат обновени 51 многофа-
милни жилищни сгради. По
проект подобряване на обра-
зователната инфруструктура
ще ремонтираме изцяло 4
детски градини. Те ще бъдат
санирани, ще се изградят са-
лони за музика и физкултура.
Кухните ще бъдат оборудва-

ни, външните площадки за
игра ще придобият модерен и
съвременен вид.
Всичко това се финансира с

привлечени средства от евро-
пейски и национални програ-
ми, така че дейностите не
струват средства на гражда-
ните на общината.
Инвестираме и в подобрява-

не на инфраструктурата, свър-
зана със социално уязвими
групи.
- Какво предстои?
- Очакваме средства по

Оперативната програма
“Околна среда” за довършва-
не на дълго чаканата пречи-
ствателна станция, което най-
вероятно ще се случи следва-
щата година.
Започнахме първи стъпки и

към реализирането на една
амбициозна идея - обща ико-
номическа зона между Сли-
вен и Ямбол. Целта ни е на
двата града да се гледа като
на общ мегаполис, тъй като
са най-близките областни гра-
дове в България.
Икономическа агломерация

между двете общини е най-
добрият вариант, а не просто
едно място, на което може да
се инвестира. Нужно е цялата
територия да бъде разглежда-
на като един икономически
организъм.

Инвестираме в градска среда,
за да подобрим живота тук
ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

- Г-н Радев, какво се про-
мени в Сливен от началото
на вашия мандат като кмет
на общината?
- Промени се посоката - от

изоставане и затъване финан-
сово към наваксване и подоб-
ряване на показателите, кое-
то дава нови перспективи за
общината.
Промените, които направих-

ме за 3 години, са положител-
ни и от полза за всички. Ра-
ботим по мащабни проекти,
за които е обещавано да се
случат отдавна, но ги изпъл-
нихме ние. Основната ни за-
дача е да превърнем нашия
град в по-добро място за жи-
веене за младите хора, за ту-
ристите, които посещават гра-
да ни, и привлекателно място
за развитие и инвестиции.
Това няма как да стане без

инвестиции в градската среда
и там са насочени усилията
ни. Създадохме уникална за
страната географска информа-
ционна система, която обоб-
щава цялата информация, с
която разполага общината.
Тя ще бъде надградена с

качването на специализирани
карти на цялата подземна ин-
фраструктура на града, което
ще бъде иновация в тази сфе-
ра.
- Общината беше пред фа-

лит през 2015 г. Как се
справихте?
- Бяхме в изключително

тежко финансово състояние,
но благодарение на оздрави-
телния план, който изпълнява-
ме, завършихме 2018 г. без
просрочени задължения, про-
дължаваме работа по големи

Общината ще изгражда обща
икономическа зона с Ямбол

инфраструктурни проекти, за
които е осигурено държавно
или европейско финансиране.
- Кои са най-значимите за

общината проекти?
- На първо място е изграж-

дането на интегриран градски
транспорт. Закупихме нови 27

автобуса с най-високия възмо-
жен клас Евро 6, работи се по
информационната система,
прави се ремонт на базата на
превозвача.
Предстои подмяна на над

140 спирки, изграждане на
велоалеи. Решихме въпроса с
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Северната буна ще се
превърне в модерно
рибно пристанище.

Разширяват училище
“Любен Каравелов”
с нова сграда
Община Несебър е планирала да построи

нова сграда за нуждите на СУ “Любен Ка-
равелов” във връзка с изискването за пре-
минаване към едносменен режим на обуче-
ние. Тя ще бъде разположена в контактната
зона с ограничителен режим на застроява-
не между стария и новия град. Вече има из-
готвен подробен устройствен план, който е
внесен в Министерството на културата за
съгласуване, казаха от кметството.
Поради процедурите, съпътстващи разре-

шителния режим за строителство в зоната,
общината и училището изготвят и резервен
план за преустройство на съществуващата
база. Предвижда се оптимизиране на на-
личните помещения и преустройство на ня-
кои в учебни стаи. Така децата в начален
етап на обучение ще преминат на едносме-
нен режим.
“Осъвременяването на образователната

инфраструктура в съответствие с новоприе-
тите нормативни актове е един от главните
приоритети в общинската политика”, заяви
кметът Димитров.
Общината вече започна работа по маща-

бен проект за цялостна реконструкция, обо-
рудване и обзавеждане на СУ “Любен Ка-
равелов”, по който ще бъдат санирани всич-
ки фасади на несебърското училище и ще
се изградят спортни игрища и площадки.
Обновяването ще започне през лятната ва-
канция, за да не се пречи на учебния про-
цес, и ще продължи до началото на следва-
щата учебна година. Има изготвен и рабо-
тен проект за обновяване на филиала на
средното училище.

Несебър
прави ново
пристанище
със 7,4 млн. лв.

КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

ка администрация”,
Областната дирек-
ция по безопасност
на храните, и посла-
никът ни във Фран-
ция Ангел Чолаков
работиха в екип, за
да отговаря този ва-
жен проект на всич-
киевропейскиизиск-
вания”, добави Ди-
митров.
След като бе под-

писан договорът за
финансиране, пред-
стои да бъде пусната
общественапоръчка
за избор на изпълни-
тел на строително-
монтажните работи.
През последните

месецивНесебър за-
вършиха няколко
проекта. В качество-
тосинадовереникна
сдруженията на соб-
ствениците на жили-
ща приключи сани-
рането на сградите
“Странджа 1 - Слън-
чев бряг” и “Роза -
Слънчев бряг” по
Националната про-
грама за енергийна
ефективност.
В блоковете,

строени през 60-те
години, беше подме-
нена дограмата, из-
върши се цялостна
топлоизолация и бя-
ха ремонтирани по-
кривите, коетонама-
ли разходите на до-
макинствата за ток.
Вкраянамартпри-

ключи успешно и ре-
конструкцията на

уличната мрежа в
СтарияНесебър, къ-
дето амортизирани-
ят асфалт и тротоар-
ните плочи бяха за-
менени от автентич-
на настилка от сечен
камък.
“Несебърецентър

на активен туристи-
чески интерес и де-
стинация, привлича-
ща множество посе-
тители.Задасеоцен-
ят рисковете, на кои-
то са подложени
природните ресурси
и културните ценно-
сти, се търсят съдей-
ствие, партньорство
и обмяна на опит
чрез различни про-
грами.
Целите на между-

народните проекти,
в които общината
участва, са анализи-
ране и оценка на сте-
пента на защита на
природните ресурси
икултурнотонаслед-
ство в Балканско-
Средиземноморския
регион, част от кой-
то сме и ние. Основ-
ните методи, които
щебъдатприложени
при тези анализи и
оценка, са интегри-
рано планиране и об-
щи управленски
стратегии в райони,
коитосаподзащитен
режим и в същото
време са предмет на
засилен туристиче-
ски интерес”, комен-
тира кметът.

влетвори потреб-
ността на местните
рибариотосигурява-
ненаадекватниусло-
виязадейносттаим”,
заяви кметът на Не-
себър Николай Ди-
митров.
До реализацията

на проекта се стигна
след няколко години
работа на общинско-
то ръководство. Тъй
като пристанището
се намира в Стария
град, е изготвена и
оценка на въздей-
ствието върху кул-
турното наследство
съгласно изисква-
нията на ЮНЕСКО.
“Ресорните об-

щински отдели със
съдействието на ми-
нистерствата на кул-
турата, на регионал-
ното развитие, на
транспорта, “Морс-

Кметът Николай
Димитров подписа
договор за ремонт
и модернизация на
Северната буна

ДИМЧО РАЙКОВ

7,4млн.леващеин-
вестира община Не-
себър в рехабилита-
ция и модернизация
на рибарското при-
станище Северна бу-
на.
Средствата са оси-

гурени поПрограма-
та за морско дело и
рибарство като без-
възмездна финансо-
вапомощ,договорът
за която е подписал
кметътНиколай Ди-
митров с министер-
ството на земеделие-
то.
“С реализацията

на проекта ще се ре-
ши дългогодишна
задача,коятостоеше
пред ръководството
на община Несебър.
Реконструкцията

на пристанището ще
оптимизира капаци-

тета на съществува-
щата инфраструкту-
ра, ще подобри усло-
виятазауловиразто-
варване и ще се съ-
здаде център за
първа продажба на
риба.
С инвестициятаще

се създаде и защите-
наакваториязабезо-
пасно акостиране на
рибарски лодки и ко-
рабиитакащесеудо-

Така изглеждат сани-
раните блокове,

строени през 60-те
години.

Пълна промяна за гимназията
по туризъм - ще се строи
нова и ще премине в колеж
Професионалната гимназия по туризъм

“Иван Вазов” в Слънчев бряг ще претър-
пи пълна промяна с изграждане на нова
учебна сграда. Тя ще бъде построена
след закупуване на съседен до училище-
то парцел, за да се окрупни теренът. Та-
ка върху него ще се проектира изцяло
ново училище, съобразено с изисквания-
та и стандартите на модерното съвремен-
но образование.
За разширяването на базата се раз-

брали кметът Николай Димитров и дирек-
торът инж. Славчо Станелов. Предложе-
нието за закупуване на имота ще бъде
внесено в общинския съвет. Идеята на
общинското ръководство и на училището
е занапред приемът да се съгласува с ра-
ботодателите в туризма, което предпола-
га откриване на нови специалности.
“В тази връзка новата учебна сграда е

крайно необходима, за да се постигнат
изискванията и се задоволят нуждите на
отрасъла”, каза Николай Димитров. В по-
дългосрочен план се предвиждало и по-
степенно преминаване към колежанска
форма на обучение.
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тичен град Кабиле”.
Над7,6млн.леваса

инвестирани в мо-
дернизиране на клю-
чови участъци от
централната част на
града по програма
“Региони в растеж”.
Централният пе-

шеходен мост към
градския парк също
е с ново архитектур-
но-художествено
оформление. Пое-
тапно се обновява
уличната мрежа, ка-
то основен акцент в
последните години е
и благоустрояването
на големите жилищ-
ни квартали с нови
паркинги, детски и
спортни площадки,
зони за отдих.
Само за 2018 г. об-

щатаплощнановите
паркинги по кварта-
лите е 1587 кв. м.
“Всички подобре-

ния са резултат от
последователните
усилия на местната
власт за развитието
на Ямбол като добро
място за живеене.
Това включва съ-

здаване на по-уютна
иудобна градска сре-
да, но и подходящ
бизнес климат - за-
дължително условие
за жизнеността на
един град”, казва
кметът Славов.

Георги Славов, който е кмет трети мандат, и
неговият екип работят Ямбол да се развива
като добро място за живеене. На снимката
вдясно - културният център “Безистен” в цен-
търа на града впечатлява с невероятната си
архитектура.

Ямбол впечатлява с ново
ларго и уникален парк

на централните ули-
ци “Георги Раков-
ски” и “Цар Освобо-
дител”, която прели-
ва в алеите на град-
скияпарк.Тойотдав-
на се слави като един
от най-големите и
красиви паркове в
страната.
“Точно тези ем-

блематични места са
преобразени в по-
следните години
чрез поредица от за-
щитени европейски
проекти”, казва кме-
тът Георги Славов,

който управлява об-
щината трети ман-
дат.
Миналата есен за-

вършва реновиране-
то на втория участък
отул.“ГеоргиРаков-
ски” и централните
паркови площи. Мо-
дернизирани са и
символите на града,
които привличат все
повечетуристи - кул-
турно-информа-
ционният център
“Безистен” и архео-
логическият резер-
ват “Тракийски и ан-

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Ямбол е градът,
който изненадва и
който мнозина опре-
деляткатонеочаква-
но откритие.
Всеки път посре-

ща гостите си проме-

нен, с все повече об-
новени зони, вълну-
ващиатракцииикул-
турни събития.
Едно от богатства-

та на града е дългата
над 2 км пешеходна
зона по протежение

Хвърляме усилия за градската
среда и бизнесклимата,
казва кметът Георги Славов

Училища
и градини
реновирани
с европари
Няколко детски и

учебни заведения са
реновирани като
продължение на по-
следователната по-
литика за цялостно
модернизиране на
образователната ин-
фраструктура и оси-
гуряваненапо-добра
среда за децата.
Осигурените над

7,8млн. лв. са самоот
европейско финан-
сиране, отчитат от

Eдна от реновираните детски ясли в града.

общината.
Едно от най-голе-

мите училища в гра-
да - СОУ “Св. Кли-
мент Охридски”, от-
вори за първия уче-
бен ден изцяло рено-

вирано.
Обновени са три

детски градини в Ям-
бол, както и базата
на професионалната
гимназия по земеде-
лие “Христо Ботев”.

Историческите възстановки на “Кабиле”
привличат всяка година хиляди туристи.

Градът все по-желана
туристическа дестинация
Една от амбициите на Ямбол е да се ут-

върди като нова, завладяваща туристичес-
ка дестинация, а перспективите за това са
обнадеждаващи, смята кметът Славов.
В града се намира петвековната сграда

на Безистена (бивш покрит пазар), един-
ствена по своята архитектура в страната,
която след дълги години на забрава бе
преобразувана в туристически и културен
център с интерактивен музей.
Тракийският и античен град “Кабиле”

привлича освен с богатство на артефакти, и
с подобрена среда и впечатляващи истори-
чески възстановки, които ежегодно събират
хиляди посетители. През 2016 г. “Кабиле”

получи най-голямата награда - “Изборът на
българите”, в първите годишни награди на
Министерството на туризма.
Освен с атрактивността на туристически-

те си обекти Ямбол привлича и с мащабни
културни събития като международния ма-
скараден фестивал “Кукерландия” и Коле-
дарският празник с единствените в Бълга-
рия танцуващи коледари. Специално място
заема празникът на града 16 юни, когато в
Ямбол пристигат световни звезди като Го-
ран Брегович, “Сребърни крила”, ЛЮБЕ,
“Юрая Хийп”. А тазгодишната изненада ще
са невероятните музиканти от “Джипси
Кингс”, казаха от общината.

Безработицата
е сред
най-ниските
Финансова стабил-

ност и ниска безра-
ботица са икономи-
чески показатели, с
които община Ям-
болможедасепохва-
ли.
В продължение на

повече от 10 г. тя е
сред отличниците по
финансова стабил-
ност, сочат редовни-
те докладинафинан-
совото министер-
ство.
Нито веднъж не са

допускани просроч-
ванияна задължения
и се поддържа изряд-
на финансова дисци-

Площадът в центъра наЯмбол е любимомя-
сто за отдих на жителите му.

плина. Ямбол е сред
градовете в Бълга-
рия с най-ниска без-
работица.
През 2018 г. тя е

малко над 3 процен-
та, сочи статистика-
та.
Градът е добър

пример и по отноше-
ние привличането на
европейски сред-
ства, като към среда-
та на юни 2018 г. се
отчитат по 1,373 лв./
човек, при средна
стойност за страната
от 1,513 лв.
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Георги Лапчев, кмет на община Царево:

Въпреки прогнозите
очакваме ръст
на туристи

театър, големи зони
за отдих, алеи, фон-
тан, които ще до-
пълнят даденостите
на Лозенец като ут-
върден курорт.
До началото на се-

зона ще довършим и
откритата сцена на
Царево, която ще
бъде много ефектна,
друга такава няма по
морето.
Тази година ще

стартираиизгражда-
нетонановияцентър
на Ахтопол, остават
последни довърши-
телни процедури по
комплектуване на
документацията.
Най-важното е, че

за всички проекти е
осигурено финанси-
ране.
- Успешно завою-

вахте като защитено
географско наиме-
нование нестинар-
ството, а наскоро ка-
то продукт и мано-
вия мед, който бе
одобрен от Европей-
ската комисия. Как-
ви ползи очаквате от
марката Made in
Тsarevo?
- Очаквам тя те-

първа да носи бене-
фит на жителите и

местната икономи-
ка. Вече има голяма
инвазия от желаещи
да развиват пчелар-
ство в района, само
за последната седми-
ца имаме десетки за-
питвания от хора,
които искат да инве-
стиратвпчелиниида
затворят целия про-
цес от отглеждането
на пчелите до запе-
чатването на гото-
вия продукт.
- Какви са ви пла-

новете за развитие
на планинските
райони?
- По-голямата част

от територията е
планинска - Приро-
ден парк “Стран-
джа”.
Това е допълните-

лен плюс за хората,
които живеят там -
чиствъздух,гори.Но
уточнявам, че това
неенационаленпарк
и очаквам с приема-
нето на новия Общ
устройствен план на
община Царево там

да се появят
малки
екологични
производства
Надеждите ми са,

Марката Made in Tsarevo
и пътят до Малко Търново
тепърва ще носят ползи
за местната икономика

ДИМЧО РАЙКОВ

- Г-нЛапчев, набли-
жава туристическият
сезон,аЦаревоеедна
от най-посещаваните
морски общини по
Южното Черномо-
рие. Какво ново да
очакват туристите
през лятото?
- За разлика от

всички прогнози за
по-слабтуристически
сезон това лято, за-
писванията досега
при нас показват
ръст, макар и малък.
Това означава, че

общината се
развива
устойчиво

и разчита на тради-
ционните си туристи,
които припознават
Царево и курортите
наоколо като свое
любимо място за по-
чивка.

Една от причините
за очаквания спад в
национален мащаб
като цяло е отливът
на руски туристи,
които по принцип
при нас не заемат го-
лям дял в туризма.
Затова ръстът в

Царево се дължи
предимно на българ-
ски летовници.
Постоянно над-

граждаме и инфра-
структурата, което е
сериозна предпо-
ставка за развитието
натуризмавобщина-
та.СтартирамеМор-
скатаградинавЛозе-
нец, която е един от
мегапроектите ни,
но ще го съобразим
със сезона и когато
започне - ще го
спрем,заданесепре-
чи на туристите.
Това ще е много

красивпарк - с амфи-

че младите хора ще
ги развият.
Голям тласък в

развитието на пла-
нинските райони ще
даде и ремонтът на
пътя Малко Търно-
во - Царево, който
вече е задвижен. Той
е част от републи-
канската пътна мре-
жа и тук е ролята на

държавата да по-
гледне стратегиче-
ски на него като въз-
можност за съживя-
ване на района.
- На територията

наобщинатасенами-
рат едни от най-кра-
сивите плажове в
България. Какво е
виждането ви за
опазването им от бе-

тона?
- Абсолютно кли-

ше е, че се излива бе-
тон на плажовете.
Никой няма интерес
от това и не го прави.
Каквито и пре-

красни гледки да
има, в края на краи-
щата хората идват
зарадиморето.Зато-
ва общината осъще-
ствява контрол в
рамките на правомо-
щията си да има пла-
жове за всякакъввид
туристи с всички
удобства при спазва-
нето на закона и са-
нитарно-хигиенните
норми.
- Плюс или минус

за общината е липса-
та на сухопътен
ГКПП с Турция?
-ЕдинГКППнана-

ша територия без-
спорно ще е плюс за
общината, защото
щеотпушипритокна
туристи от южната
ни съседка.
Друг е въпросът,

че по този въпрос се
спекулира.Чух,чеот
турска страна из-
граждали мост на
тяхна територия, но,
за да се свържат два-
та бряга на река Ре-
зовска, трябвадаима
стиковане и от наша
страна, а с общината
досега не е разгова-
ряно по този въпрос.
Имало е само по-

желателни изказва-
ния. Отварянето на
един граничен пункт
сТурцияесложенвъ-
прос, тъй като ние се
явяваме външна гра-
ница на ЕС, а в бъде-
ще и наШенген, кое-
то изисква много съ-
гласувателни проце-
дури на високо ниво.

(Продължение от 17-а стр.)
Туризмът е всъщност втори-

ят по значимост сектор на
местната икономика, който
съставлява около 31% от нея.
Но това важи за крайбрежни-
те общини. Средец, Камено и
Руен по-скоро се възползват
от икономически по-добре
развитите си съседни общини.
Вървейки на запад, следва-

щата област, която се явява
относително силно развит
икономически център, е Ям-
бол, по-точно самата община
Ямбол и двете съседни на нея
Тунджа и Стралджа.
Тук повечето основни ико-

номически показатели са до-
ста по-слаби, отколкото в Бур-
гаско, но е факт, че в послед-
ните години този район опре-
делено не се избягва от инве-
ститорите. Вероятно това се
дължи на добре развитата ин-
фраструктура - Ямбол е

на пътя на
магистрала “Тракия”

Тук се намира индустриалният
парк “Кабиле”, търговската ве-
рига “Лидл” изгради своя нов
логистичен център, бе открит
заводът за авточасти на япон-
ската “Язаки”, като това се слу-
чи само в последните 2-3 годи-
ни.
Други значими промишлени

предприятия са “Винпром Ям-
бол”, “Папас олио”, мебелни

Югоизтокът движи 1/4 от... дава хляб на
27 хил. души,

определено е доминирана от
две индустриални предприя-
тия: военния завод “Арсенал”
и “М+С Хидравлик”. Въпреки
че през последните години
там са инвестирани немалко
средства във възобновяеми
енергийни източници, а сел-
ското стопанство също при-
влича големи вложения, тези
две предприятия са гръбнакът
на местната икономика.
Безработицата в самата об-

щина Казанлък още през
2016 г. е била едва 4,2%. В
Мъглиж и Павел баня тя е до-
ста по-висока - около 10%, и
това е причината немалка
част от работещите в Казан-
лък всъщност да са жители на
тези две общини.
Колкото до образованието

на местното население, в този
икономически център то е до-
ста по-ниско от средното за
страната. Например 33% от
жителите на Мъглиж са с ос-
новно или по-ниско от основ-
но образование. Но наличие-
то на два машиностроителни
завода в Казанлък предопре-
деля високия дял на хора, за-
вършили професионални учи-
лища. И може да се каже, че
образователната инфраструк-
тура съответства на местните
нужди.

фирми и много строителни.
За отбелязване е, че селско-

то стопанство съставлява 11%
от икономиката на областта, а
специално в община Тунджа,
която се състои от 42 села, за-
обикалящи община Ямбол,
селското стопанство е дори по-
ловината от икономиката.
На запад от Ямбол е иконо-

мическият център Раднево,
който се състои от самото Рад-
нево и близката Нова Загора.
Веднага прави впечатление, че
в този район

средната брутна
работна заплата вече
надвишава 1100 лв.

и е най-високата, сравнена с
останалите 4 икономически
центъра. Това е лесно обясни-
мо, като се има предвид, че
тук е добивът на лигнитни въ-
глища от комплекса “Марица-
изток” и най-голямата държав-
на тец - “Марица-изток 2”. С
това се изчерпват на практика
90% от икономиката на този
център. До известна степен то-
ва е рисковано, тъй като при-
родните богатства са на из-
черпване.
Малко пљ на юг от Раднево е

Гълъбово - друг голям икономи-
чески център на Югоизточна
България. Формално по мето-
дологията на ИПИ той не се
води икономически център, тъй
като се състои само от община
Гълъбово. Но в нейното земли-
ще са част от рудниците на
“Мини Марица-изток” и другите
две електроцентрали: “ЕЙ И
ЕС Гълъбово” и “Контур Гло-
бал”. Това е причината средна-
та заплата в тази община да
надвишава 1200 лв. месечно.
Следващият икономически

център в този регион е Стара
Загора заедно с двете приле-
жащи общини Мъглиж и Опан.
Икономиката в този център е
доста по-балансирана, като го-
ляма част от заетити в Стара
Загора всъщност работят в
Раднево, а Мъглиж е доста
близо до Казанлък и много жи-
тели на тази община също пъ-
туват всеки ден до града на ро-
зата.
Около 45% от икономиката

на Стара Загора се формира
от преработващата промишле-
ност, като по-голямата част от
нея съставлява хранително-
вкусовата. Това е една от
областите с най-ниска безра-

ботица в страната. Още през
2016 г. тя беше 5,3%, т.е. кол-
кото е в момента средната за
страната. На практика може да
се твърди, че тук няма безра-
ботица. Има и доста младо на-
селение, нехарактерно за по-
вечето български области -
60,5% от хората са в трудоспо-
собна възраст - между 15 и 64
години.
Откакто магистрала “Тракия”

свърза Стара Загора,

необичайно висок
ръст имат
транспортът и
търговията
Подчертано индустриален

профил има следващият в за-
падна посока икономически
център - Казанлък, в чийто съ-
став влизат и двете съседни
общини - Павел баня и Мъ-
глиж.
Казанлък може и да има до-

ста потенциал за развитието
на туризъм - Тракийската гроб-
ница, Розовата долина, Музеят
на розата, Севтополис, Доли-
ната на тракийските царе. Но

икономиката на
Казанлък, която
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