
  

   

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ 
БАНЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г. 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

1 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
ЧАСТ I. Въведение. ............................................................................................................. 5 

Част II. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Павел баня. ...................... 6 

1. Обща характеристика на община Павел баня. .......................................................... 6 

2. Състояние на местната икономика. ............................................................................ 9 

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси. .............................................16 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията. ..................31 

5. Екологично състояние и рискове. ..............................................................................37 

6. Административен капацитет на общинската администрация за реализация на 

ПИРО. ..............................................................................................................................40 

7. Културно-историческо наследство на община Павел баня. .....................................44 

8. Селищна мрежа и жилищен сектор............................................................................49 

9. Анализ на връзката на община Павел баня със съседните територии извън 

административните й граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на 

населените места и териториите в рамките на общината............................................51 

10. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално 

значение, предвидени за реализация на територията на община Павел баня. .........52 

11. SWOT-анализ. ...........................................................................................................52 

12. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво, 

изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД. .............................55 

Част III. Цели и приоритети за развитие на община Павел баня за периода 2021-2027г.

 .............................................................................................................................................63 

1. Използван подход и изисквания при разработването на стратегическата част на 

ПИРО. ..............................................................................................................................63 

2. Стратегическа рамка. ..................................................................................................64 

Част ІV. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на 

принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност. ...................69 

Част V. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване 

на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за сътрудничество с други общини - приоритетни зони за въздействие

 .............................................................................................................................................70 

1. Същност на приоритетните зони за въздействие. ....................................................70 

2. Приоритетни зони за въздействие в община Павел баня. .......................................71 

Част VI. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за 

развитие. .............................................................................................................................72 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

2 

Част VІI. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия. ......................................73 

Част VIІI. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО. .......79 

1. Система за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО. ................................79 

2. Дейности по наблюдение и оценка на ПИРО. ...........................................................79 

3. Система от индикатори. ..............................................................................................80 

4. Източници на информация. ........................................................................................80 

5. Изменение и актуализация на ПИРО. ........................................................................81 

Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Павел баня за периода 

2021-2027г. (хил. лв.) ..........................................................................................................82 

Общинска програма за развитие на туризма ....................................................................90 

Приложение 1А. Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО 

на община Павел баня за периода 2021-2027 г.   (хил. лв.) .............................................91 

Приложение 2. Индикативна финансова таблица (хил .лв.) ............................................93 

Приложение  3. Матрица на Индикаторите. ......................................................................94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

3 

Списък на таблиците 

Таблица 1. Размер на засети площи с основни земеделски култури в община 

Павел баня за периода 2015-2019г. (дка) 

Таблица 2. Отглеждани животни в община Павел баня за периода 2014-2019г. 

Таблица 3. Разпределение на горските територии в община Павел баня по вид 

собственост и населени места (ха). 

Таблица 4. Брой население на община Павел баня за периода 2014-2019г. 

Таблица 5. Брой жители по населени места в община Павел баня към 2019г. 

Таблица 6. Възрастова структура на населението на община Павел баня за 

периода 2014-2019г. 

Таблица 7. Основни данни за безработните лица в община Павел баня и 

област Стара Загора за периода 2014-2019г. 

Таблица 8. Структура на регистрираните безработни лица в община Павел 

баня за периода 2016-2019г. 

Таблица 9. Детски градини в община Павел баня. 

Таблица 10. Динамика на броя деца и учители в детските заведения в община 

Павел баня за периода 2014-2019г. 

Таблица 11. Училища в община Павел баня. 

Таблица 12. Динамика на броя деца и учители в училищата в община Павел 

баня за периода 2014-2019г. 

Таблица 13. Читалища в община Павел баня. 

Таблица 14. Общинска пътна мрежа 

Таблица 15. Канализационна мрежа на община Павел баня в селата. 

Таблица 16. ВЕИ производствени инсталации в община Павел баня. 

Таблица 17. Природно защитени зони и територии в община Павел баня. 

Таблица 18. Военни паметници на територията на община Павел баня. 

Таблица 19. Недвижими културни ценности в община Павел баня. 

Таблица 20. Категоризация на населените места в община Павел баня и площ. 

Таблица 21. Описание на взаимовръзките на анализа на община Павел баня с 

резултатите от проведения хоризонтален социално-икономически анализ на 

районите на национално ниво, изготвен от „Национален център за 

териториално развитие“ ЕАД. 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

4 

Таблица 22. ПИРО на община Павел баня в контекста на Национална 

стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие. 

 

 

Списък на фигурите 

Фигура 1. Динамика на основните икономически показатели на нефинансовите 

предприятия в община Павел баня за периода 2014-2018г. 

Фигура 2. Динамика на населението на община Павел баня за периода 2014-

2019г. 

Фигура 3. Естествен прираст на населението на община Павел баня за 

периода 2014-2019г. 

Фигура 4. Механичен прираст на населението на община Павел баня за 

периода 2014-2019г. 

Фигура 5. Динамика в равнището на безработица в община Павел баня. 

Фигура 6. Динамика на средната годишна работна заплата на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение. 

Фигура 7. Динамика на средната брутна месечна заплата в община Павел баня 

за периода 2016-2019г. 

Фигура 8. Организационна структура и численост на общинска администрация 

Павел баня. 

Фигура 9. Стратегическа рамка на ПИРО на община Павел баня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

5 

ЧАСТ I. Въведение. 

 

Планът за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 2021-2027г. 

определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и 

връзките ѝ с другите общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия 

за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план 

на общината.  

ПИРО е разработен за периода 2021-2027г. 

ПИРО е разработен в съответствие с Методическите указания за разработване 

и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-

2027г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Закона за 

регионалното развитие и Правилника за прилагането му.  

 ПИРО е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане 

на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното 

устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за 

територията на община Павел баня. 

В допълнение, ПИРО е разработен и в съответствие с целите на кохезионната 

политика на ЕС за периода 2021-2027г. и допринася в максимална степен към цел на 

политиката 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и 

интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните 

инициативи“. 

Съгласно чл. 13, ал.2 от ЗРР ПИРО на община Павел баня осигурява 

пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни 

политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно 

подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на община 

Павел баня. 

ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и 

потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за 

развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в 

общината и устойчиво развитие на територията. 

ПИРО е изработен за цялата територия на община Павел баня, като са 

определени зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за коопериране със съседни общини. 

Структурата и съдържанието на ПИРО на община Павел баня са 

съобразени с изискванията на Методическите указания за разработване и 

прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 

2021-2027г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
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Част II. Териториален обхват и анализ на икономическото, 

социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за 

развитие на община Павел баня. 

 

1. Обща характеристика на община Павел баня. 

 

                                                                               

Карта 1. Местоположение. 

Община Павел баня е 

разположена в Югоизточния район за 

планиране и една от съставните 

общини на област Стара Загора. 

Община Павел баня граничи на юг с 

общините Братя Даскалови и Брезово, 

на изток с община Казанлък, на север 

със Стара планина (община 

Севлиево) и на запад – с община 

Карлово. Община Павел баня е част 

от Долината на розите, която обхваща 

Карловската и Казанлъшката 

котловина. Долината е известна с 

отглеждането на рози с промишлена 

цел и е сред символите на РБългария. 

Територията на общината е 519 км2 и тя е пета по големина в областта. По 

данни на НСИ, населението на общината към 31.12.2019г. наброява 13 291 жители или 

4,24% от населението на област Стара Загора. 

Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в 

България (NUTS), община Павел баня е част от района на BG3 Северна и Югоизточна 

България (NUTS 1) в границите на район BG34 Югоизточен (NUTS 2) и попада в 

обхвата на област BG344 Стара Загора (NUTS 3). 

Община Павел баня обхваща 13 населени места, от които 1 града и 12 села, а 

именно: гр. Павел баня – административен център на общината и селата 

Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, 

Осетеново, Скобелево, Турия, Тъжа и Търничане. 

Административният център на общината гр. Павел баня е разположен в 

централната част на РБългария, между Стара планина и Средна гора в Розовата 

Долина и отстои на 192 км от столицата гр. София, на 80 км от гр. Пловдив, на 60 км от 

гр. Стара Загора и на 25 км от гр. Казанлък. Град Павел баня e национален 

балнеоложки курорт. 

1.1. Релеф. 
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Община Павел баня е разположена в централната част на България, в сърцето 

на Розовата долина. От север, Стара планина играе ролята на бариера за студените 

въздушни течения. От юг е разположена Сърнена Средна гора. Релефът е равнинно-

хълмист, на места планински. Град Павел баня е разположен в равнинната част на 

района, средната надморска височина на града е 395 м. Най-високо разположеното 

населено място е с. Александрово с надморска височина 526 м. 

1.2. Климат. 

Община Павел баня попада в климатичния район на Източните задбалкански 

полета, на европейско континенталната климатична област в България. В района 

духат умерени ветрове.  

Средногодишната температура на въздуха е около 10.8 0С при средна 

температура през януари около минус 1 0С , а през юли около 22 0С. Лятото е доста 

топло, освежавано от планинско долинния вятър, водната маса на близкия язовир 

“Копринка” и залесените склонове на Средна гора. Зимата е умерено студена, но се 

чувства осезателно, поради слабата ветровитост. Пролетта настъпва към средата на 

март, а топлата и слънчева есен продължава докъм средата на ноември. 

Валежите са умерени-около 630 мм. средногодишно, а снежната покривка е 

непродължителна-около 25 дни годишно. 

Облачността и относителната влажност на въздуха са умерено изразени, 

мъгливостта е слаба- около 22 дни средногодишно, а продължителността на 

слънчевото греене е твърде голяма- над 2 200 часа средногодишно, което е 

предпоставка за генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаици. 

1.3. Води. 

На територията на общината със стратегическо значение са наличните 

повърхностни води представени от р. Тунджа и притоците и р. Тъжа, р. Габровница и р. 

Турийска, които заедно с подпочвените води по речните тераси притежават добри 

питейни качества.  

В общината има и 8 микроязовира, които се използват основно за напояване на 

селскостопански култури и рибовъдство. В източната част на общината в 

непосредствена близост до град Павел баня е разположен част от язовир “Копринка”. 

Дължина 7.4 км, ширина 1.2 км, площ 8.4 кв. км., воден обем 140 000 000 m3 , 

надморска височина 390 м., има множество ръкави и заливи. Язовира привлича 

множество туристи с възможностите за плаж, разходки, къмпинг и риболов. Основното 

предназначение на хидровъзела е комплексното използване (напояване, промишлено 

водоснабдяване и електропроизводство) на водите на р. Тунджа, която събира водите 

си от южните склонове на Централна Стара планина и северните склонове на Средна 

гора. 

Община Павел Баня притежава термоминерални води с национално значение, 

които са в град Павел Баня, с проектно доказани потенциални възможности за 

увеличено водно количество 30л/сек и повишена  температура от 75 0С. На тази 

основа той е класифициран като балнеоложки център с национално значение. От 

седемте естествени сондажни хидротермални източника бликат минерални води с 

аналогична физико-химична характеристика – с температура от 50 0С до 61 0С и общ 
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дебит 950л/минута. Водите се характеризират като слабо минерализирани, 

хипотермални, радонови, силициеви и флуорни. Курортът е профилиран за лечение на 

дегенеративни и възпалителни ортопедични заболявания на опорно-двигателния 

апарат, на периферната нервна система, на гръбначния мозък и други. 

Геотермалните води в общината са и неизползвана възможност за намаляване 

на консумацията на енергия в общинските сгради и подобряване на енергийната им 

ефективност. 

1.4. Почви. 

Почвите в региона на община Павел баня са определени като типични и 

излужени смолници.  Покрай р. Тунджа са налични алувиални почви. Климатичните 

условия и почвите са особено благоприятни за отглеждане на маслодайна роза, мента, 

лавандула и други етерично-маслени култури, тютюн и овошки. 

1.5. Полезни изкопаеми. 

 На територията на Община Павел баня не са открити находища от полезни 

изкопаеми. 

1.6. Гори. 

Около половината от площта на община Павел баня е заето от горски 

територии Горските територии обхващат основно части от Старопланинския и 

Средногорския планински масив, включени в териториалния обхват на общината. 

Значителният относителен дял на горските територии в структурата на  поземлените 

ресурси на общината е един от критериите за характера на релефа на общината. 

Горските територии с присъщите им горски ресурси дават отражение и върху 

икономическата характеристика на общината. Горското стопанство е основа за 

развитие на дърводобивната и свързаната с нея дървообработваща промишленост. 

От туристическа гледна точка тези територии са с потенциал за развитие на планински 

и еко-туризъм. 

Районът на Павел баня е основен изходен пункт за югоизточната част на 

Национален парк „Централен Балкан”. Тук могат да се видят множество падащи реки 

от стръмни скали, които образуват така наречените пръскала. От тук започват 

пътеките от с. Тъжа до град Априлци през х. Тъжа, покрай водопада Кадемлийско 

пръскало (72 м.) и КИП „Смесите”.  От селото започва красивото Тъжанско ждрело, 

формиращо най-югоизточните разклонения на природния резерват “Джендема”, а 

удобни планински пътеки отиват и до другия природен резерват – “Соколна” и хижа 

“Соколна“. От Тъжа тръгват най-преките туристически пътеки за върховете Триглав и 

Мазалат, както и екопътеката “Бабско пръскало”(54м.), която води на юг от масива 

Триглав, към  Тъжанското ждрело. 

Други пътеки започват от с. Габарево през х. Соколна и резерват Соколна до х. 

Мазалат,  както и от с. Скобелево по източната граница на Парка и покрай резерват 

Еленова гора до х. Мазалат и др. 

На юг от общинския център Павел баня се разгръща Сърнена Средна гора. Тук 

могат да се правят преходи през родното село на Чудомир – Турия, до първенеца на 

този дял вр. Братан (1236 м н.в.) и х. Братан(1220 м.), до х. Каваклийка (1050 м.) и 

други. 
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1.7. Флора и фауна. 

Характерът на растителността в общината и нейното географско 

разпространение се обуславят от особеностите на почвено-климатичните условия и от 

значителната пряка или косвена намеса на човека. 

Следи от естествената растителност се наблюдават покрай р. Тунджа и р. Тъжа, 

представени от влаголюбиви горски видове - върба, топола и елша. В равнинно-

хълмистия горски пояс преобладават смесени гори от цер, благун, зимен дъб. Във 

височинно отношение следват гори от зимен дъб, смесени широколистни гори от бук, 

благун, габър, мъждрян, бук, зимен дъб и явор. В найгорния среднопланински горски 

пояс преобладават буковите гори, в по-високите части смесени със смърч. Върху 

ливадните площи се установяват редица естествени тревни растения – детелина, 

великденче и др. В Казанлъшката котловина се срещат и много диворастящи лечебни 

растения – мащерка, равнец, риган, жълт кантарион. 

Климатичните условия и разнообразният релеф предопределят богатото 

фаунистично разнообразие на общината. Срещат се 49 вида бозайници, 18 вида 

влечуги, 11 вида земноводни, 227 вида птици. Река Тунджа, язовир “Копринка” и 

горните течения на чистите планински реки обуславят голямо видово разнообразие на 

рибите. 

1.8. Защитени местности, резервати и природни забележителности. 

Основните части от защитените територии в община Павел баня попадат в 

границите на Национален парк “Централен Балкан” (обща площ 716 кв.км), в състава 

на парка влизат части от землищата на с. Габарево, Горна Сахране, с. Манолово, с. 

Осетеново, гр. Павел баня, с. Скобелево, с. Тъжа, с. Търничени.  Национален парк 

“Централен балкан” е една от най - ценните и най-големи европейски защитени 

територии. 

На територията на общината попадат и следните защитени територии: резерват 

„Джендема“, природна забележителност „Евкая – каменната къща“, резерват „Еленова 

гора“,  защитена местност „Зелените дървета“, защитена местност „Каваклийка“, 

природна забележителност „Пиростията“, природна забележителност „Търниченско 

пръскало“ и природна забележителност „Ярът“. 

Една от природните забележителности в община Павел баня е т.нар. Кичест 

габър — много рядко срещано дърво на 700 години. 

В с. Тъжа е разположен парк „Аязмото”, който представлява обособена зона за 

отдих, намираща се северно на около 2 км. от село Тъжа в подножието на м. Светица.  

1.9. Баланс на територията. 

По данни на НСИ, в структурата на територията на общината, най-голям е 

делът на горските територии – 64,73%, следван от дела на земеделските територии – 

31,20%. Делът на урбанизираните територии е 2,47%, водните площи и водни течения 

представляват 1,25%, а площите за транспорт и инфраструктура са 0,35%. 

2. Състояние на местната икономика. 

 
2.1. Обща характеристика. 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

10 

Община Павел баня заема скромен дял в икономиката на област Стара Загора. 

През 2018г. броят на предприятията в общината е 393 или 2,65% от предприятията в 

областта. През 2018 г. общинската икономика е с дял от 2,51 % от произведената 

продукция и 2,28 % от нетните приходи от продажби в общата структура на областната 

икономика. Разходите за ДМА през 2018г. са в размер на 146 171 хил. лв. или 1,91% от 

разходите за ДМА в областта. 

Най-мащабната частна чуждестранна инвестиция на територията на община 

Павел баня е изграждането на “Кастамону – България” АД в с. Горно Сахране, което е 

най-голямото дървопреработвателно предприятие в района. Направените инвестиции 

в предприятието са над 90 млн. евро. Технологичният парк е представен от модерни 

автоматизирани линии от Германия за производството на плоскости от дървесни 

частици (ПДЧ) – голи и ламинирани. Изграден е цех за специално KFC лепило за 

нуждите при производството на ПДЧ. То е по специален патент на български учен и е 

без вредни емисии. От 2013г. на територията на завода се произвеждат и дървесни 

пелети за отопление. Фирмата е направила сериозни инвестиции и за подобряване на 

екологичния отпечатък на производството. Над 6 млн. лв. са вложени за закупуването 

и инсталирането на електростатичен филтър за отстраняване на твърдите частици от 

производствените газове. В резултат от комина на предприятието се носи бял пушек, 

който представлява чиста пара, което подобрява екологията в региона. През 2018г. 

стартира и изграждането на цех за производството на дървесни профили, като за този 

проект дружеството получава сертификат за инвеститор клас А. Общата сума, която е 

вложена е 70 млн. лв. Предвижда се и изграждането на цех за производството на MDF 

плоскости на стойност 100 млн. лв. 

За периода 2014-2018г. се наблюдават положителни тенденции в 

икономическото развитие на общината.  

Фигура 1. Динамика на основните икономически показатели на нефинансовите 
предприятия в община Павел баня за периода 2014-2018г. 

 
Източник: НСИ 
 

370 

132325 
164301 151084 

1598 

96848 

393 

192337 

247933 
226768 

2059 

146171 

Предприятия, 
брой 

Произведена 
продукция в 

хил.лв. 

Приходи от 
дейността в 

хил.лв. 

НПП от 
продажби в 

хил.лв. 

Заети лица, 
брой 

ДМА в хил.лв. 

Динамика на основните икономически 
показатели на нефинансовите предприятия 

в община Павел баня за периода 2014-2018г. 

2014г. 2018г. 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

11 

 За периода 2014-2018г. броят на нефинансовите предприятия в общината е 

нараснал с 23. През 2018г. произведената продукция от нефинансовите предприятия 

отбелязва ръст от 45,35%, приходите от дейността – ръст от 50,90%, НПП – 50,09% и 

разходи за ДМА – 50,93%.  

 Според боря на заетите лица, най-голям дял заемат микро и малките 

предприятия. 

 Структуроопределящите отрасли за общинската икономика са „Преработваща 

промишленост“, „Селско, горско и рибно стопанство“, „Хуманно здравеопазване и 

социална работа“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. 

2.2. Отраслова структура. 

2.2.1. Селско и горско стопанство. 

Селското стопанство като икономическа дейност е застъпено във всичките 

населени места на общината, като то е основен отрасъл в селата.  

Растениевъдство 

 Климатичните особености в общината са благоприятни за отглеждането на 

голям брой основни земеделски култури, от които по-значителните и с традиции са 

пшеница, маслодаен слънчоглед, ечемик, маслодайна роза и лавандула. Данните за 

основните земеделски култури в общината за периода 2015-2019г. са представени в 

Таблица 1. 

Таблица 1. Размер на засети площи с основни земеделски култури в община Павел 
баня за периода 2015-2019г. (дка) 

Вид 2015/2016г. 2016/2017г. 2017/2018г. 2018/2019г. 

Пшеница  15500 15850 15600 15400 

Ечемик 2000 2300 2320 2450 

Рапица 1050 520 0 0 

Слънчоглед 7600 7800 7600 7800 

Царевица 870 750 860 650 

Лозя 480 480 480 480 

Плодове и зеленчуци 2800 3670 3800 3800 

Маслодайна роза 2150 6230 5290 5400 

Лавандула 2000 2700 4400 5100 

Ръж 6100 7100 7000 6900 

Тритикале 3500 3400 3500 3600 

Източник: Община Павел баня 
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Земеделските земи в общината са разположени основно в равнинните части. 

Най-много ниви има в с. Александрово (13 735 дка) и с. Тъжа (10 895 дка); най-

големите масиви от трайни насаждения са в с. Габарево (3 238 дка) и с. Горно Сахране 

(2 555 дка); най-големите пасища и ливади са в с. Габарево (3 238 дка) и с. Тъжа (4 464 

дка). С най-голям размер са земеделските земи в: с. Александрово, с. Габарево, 

с.Тъжа и гр. Павел баня, а с най-малък размер са в с. Асен 

Видно от представените данни в таблица 1., пшеницата заема най-много площ, 

но общината не е типичен производител на зърно. Поради по-хладния климат 

средните добиви от пшеница са под средните за областта и страната. 

Община Павел баня е част от Долината на розите, която обхваща Карловската 

и Казанлъшката котловина. Долината е известна с отглеждането на рози с 

промишлена цел и е сред символите на България. От векове се култивира сортът Rosa 

damascena. От него, чрез дестилация и други процеси, се получава розово масло, 

намиращо широко приложение във фармацията, парфюмерията и други. Най-важните 

природо - географски условия, позволяващи промишленото отглеждане на 

маслодайната роза в този район, са специфичните почвено-климатични условия: леки, 

песъчливи, канелено-горски площи, които не съдържат вода, леката зима и високата 

влажност през май и юни. 

През 2018/2019г. площите с маслодайна роза възлизат на 5400 дка, като за 

периода 2015-2019г. те са нараснали 2 пъти. Значителен ръст отбелязват и площите с 

лавандула – 2,5 пъти.  

Нарастване на площите бележат и следните култури: ечемик, слънчоглед, 

царевица, плодове и зеленчуци, ръж и тритикале. Към 2019г. в общината вече не се 

отглежда рапица. 

  Животновъдство 

Развитието на животновъдството в общината се характеризира с оптимизация 

на броя на стопанствата и на животните в тях, както и с преструктуриране и 

модернизиране с оглед покриване на стандартите за производство на качествени и 

безопасни животински суровини. 

Мерите и пасищата, заедно с естествените ливади се очертават като добър 

поземлен ресурс за развитие на животновъдството в общината. Немалка част от 

земите заети от естествени ливади са с възможности за изкуствено напояване. 

Разположени са по речните тераси на реките Тунджа, Габровница, Шурийска, Тъжа, 

Саплама, Карадере. Животновъдството е съсредоточено в частния сектор. 

Данните за отглежданите животни на територията на общината за периода 

2014-2019г. са представени в Таблица 2. 

Таблица 2. Отглеждани животни в община Павел баня за периода 2014-2019г. 

Вид 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Говеда 3256 3570 4642 4530 4530 4530 

Биволи 11 20 21 28 36 36 

Овце 5431 5897 6646 7366 7366 7366 

Кози 1585 1120 1570 1570 1570 1570 
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Свине 21 16 11 7 7 7 

Птици  10674 9334 1566 1566 1566 1566 

Пчелни семейства 1022 980 1660 1803 1803 1803 

Източник: Община Павел баня 

Основно в общината се отглеждат овце, говеда, кози и птици. В общината е 

развито и пчеларството. 

Говедовъдството e представено от кравеферми разположени в землищата на 

няколко селища : с. Виден, с. Асен и с. Александрово. 

Овцевъдството е представено от овцеферми разположени в: с. Габарево и с. 

Горно Сахране. 

В с. Скобелево функционира Ферма за щрауси и био продукти "Четири сезона". 

Фермата се намира в подножието на Национален Парк "Централен Балкан" по 

поречието на река Габровница. Климатът и условията в село Скобелево са подходящи 

за отглеждане на щрауси и екзотични растения.  

Отдалечеността от промишлени замърсители е добра предпоставка за 

производството на екологично чиста селскостопанска продукция и развитие на 

биоземеделие. 

Горско стопанство 

Делът на горските територии в общината е най-голям - 64,73%. Горските 

територии обхващат основно части от Старопланинския и Средногорския планински 

масив, включени в териториалния обхват на общината. Горските територии в община 

Павел баня се стопанисват и управляват от ТП ДЛС “Мазалат” към ЮИДП Сливен. 

Съгласно Заповед № РД-49-231/17.11.2010 г. на МЗХ горските територии на ДГС 

“Павел баня” се обединяват с тези на ДЛС “Мазалат” със седалище с. Горно Сахране. 

Разпределението на горските територии в общината по вид собственост и 

населени места е представено в таблица 3. 

Таблица 3. Разпределение на горските територии в община Павел баня по вид 
собственост и населени места (ха). 

Населено място Обща площ 

(ха) 

По вид собственост 

 

Държавна Общинска Частна 

гр. Павел баня  1 397,3 1 325,5 43,4 28,4 

с. Александрово 5 806,5 5 583,8 34,8 187,9 

с. Асен 39,0 20,3 18,3 0,4 

С. Виден 803,7 727,5 27,5 48,7 

С. Габарево 3735,9  3 721,2 12,7 2,0 

С. Горно Сахране 701,3 698,3 2,6 0,4 

С. Долно Сахране 199,4 173,2 1,3 24,9 

С. Манолово 1 338,0 1 322,7 14,8 0,5 

С. Осетеново 1 963,8 1 897,4 27,2 38,4 

С. Скобелево 1 063,9 999,6 59,9 4,4 
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С. Турия 5 779,9 5 607,9 106,2 65,8 

С. Тъжа 702,6 677,8 11,5 13,3 

С. Търничени 613,2 583,5 29,2 0,5 

Общо 24 143,7 23 338,7 389,4 415,6 

Източник: Регионална дирекция по горите - Стара Загора 

 

 Горските територии са разположени основно в с. Александрово, с. Турия, с. 

Габарево, с. Осетеново, гр. Павел баня и с. Скобелево.  

Горите на територията на ТП ДЛС “Мазалат” имат голямо значение за 

икономиката на региона като източник на дървесина, странични ползвания, ловни, 

туристически дейности, създават работни места за част от населението. В с. Горно 

Сахране се намира най-голямото дървопреработвателно предприятие в района- завод 

“Кастамону България” АД, която усвоява дървесина от цялата страна.  

Голяма част от добитите дърва за огрев са предназначени и за задоволяване на 

нужди на местното население. 

Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. 

Ежегодно, съгласно Горскостопанския план, се предоставят площи на местното 

население осигуряващи паша на голяма част от селскостопанските животни. При 

благоприятни условия се събират значителни количества билки, гъби и горски 

плодове, които осигуряват допълнителни доходи на местното население. 

Районът на стопанството предоставя добра база за изграждане на интензивно 

ловно стопанство със задоволителни дивечови запаси и видово разнообразие, което 

създава добри условия за развитие на местния, националния и международния 

туризъм. 

2.2.2. Промишленост. 

 Структуроопределящ отрасъл за общинската икономика е „Преработваща 

промишленост“. 

Дърводобивната и дървопреработвателна промишленост на базата на горските 

ресурси е с водеща роля в развитието на промишлеността.  

Фирмите, които развиват отрасъла дърводобив и дървопреработване са: 

 Дървообработващ комбинат “Кастамону – България” АД, с. Горно Сахране. Той 

е най-голямото дървопреработвателно предприятие в района. Около 30 % от 

продукцията на "Кастамону – България" е за българския пазар, останалите 70 % 

се изнасят за Македония, Гърция, Турция и бивши съветски републики; 

 „ИЛТА” ООД – с. Габарево, дървопреработване; 

 ЕТ „Водолей – М.Бекир” – с. Габарево, дървопреработване; 

 ЕТ „Форест паркет интернешънъл ЕООД – П. Пеев” – с. Габарево, 

дървопреработване и производство на мебели; 

 ЕТ „МАД” – с. Осетеново, дърводелска дейност; 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

15 

 „Лестранс” ООД – с. Александрово, дърводобив и транспортни услуги. 

Друг основен под-отрасъл е парфюмерийно-козметичната промишленост.  На 

базата на отглеждането на рози в общината има изградени розоварни в гр. Павел 

баня, с. Търничане, с. Турия, с. Скобелево, с. Манолово и с. Долно Сахране. По-големи 

от тях са : 

 „Дамасцена” ЕООД – с. Скобелево - Първата частна розоварна в България, 

основана през 1991 г.; 

 „Булаттарс Продакшън къмпани” ООД – гр. Павел баня; 

  „Еньо Бончев” ЕООД – с. Търничене; 

  „Интермед” ЕООД – с. Манолово; 

 „Дин-3” – Калинков – с. Турия; 

 „Розимекс” ЕООД – с. Търничене; 

 “Сахране” – с. Долно Сахране. 

2.2.3. Туризъм. 

Град Павел баня е балнеоложки център с международна известност, което го 

прави посещавано място както от български, така и от чуждестранни туристи. Като 

целогодишен курорт, средната годишна посещаемост е от около 30 000 туристи. 

Балнеоложкият туризъм, който е приоритетен се развива основно в санаториумите. 

Съгласно Националния туристически регистър, легловият фонд за настаняване 

на туристи в общината е 2108 легла, разпределени в балнеоложки центрове, хотели, 

семейни хотели и къщи за гости. 

Община Павел Баня се отличава с древна история и богати традиции. 

Културното наследство на територията, представено от материални паметници с 

различна историческа, археологична и архитектурна стойност, предопределят 

възможност за разработването на разнообразни туристически познавателни маршрути.  

Тайнствените и ненапълно проучени археологически паметници от тракийско и 

римско време, многото запазени църкви, и останки от крепости, природни 

забележителности и резервати, поречието на р. Тунджа и водното огледало на язовир 

Копринка дават възможността да се развият разнообразни видове туризъм на 

територията. 

Тези фактори благоприятстват развитието на разнообразни форми на туризъм – 

здравен и балнеоложки, екологичен, планински, селски, ваканционен, зимен, ловен и 

спортен туризъм и др. Голям е потенциалът за развитие на екотуризъм в Стара 

планина и Средна гора, както и на селски туризъм в селата, където природата е 

запазена непокътната и има атмосфера на спокойствие и уединение, даваща 

възможност за непосредствен контакт с природата и отдих.  

Наред със спа туризма, община Павел баня има разнообразен потенциал от 

природни дадености, исторически и етнографски факти, обекти и традиции, които са 

основа за продължаване развитието на културния и фестивален туризъм в общината. 
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3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси. 

 
3.1. Демографско развитие и тенденции. 
 
 Брой и динамика на населението 

Община Павел баня обхваща 13 населени места, в т.ч. 1 град – общинския 

център гр. Павел баня и 12 села. По данни на НСИ, населението на общината към 

31.12.2019г. наброява 13 291 жители или 4,24% от населението на област Стара 

Загора. 

Таблица 4. Брой население на община Павел баня за периода 2014-2019г. 

Години 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Население, брой 
жители 13713 13601 13415 13359 13171 13291 

       Източник: НСИ 

Фигура 2. Динамика на населението на община Павел баня за периода 2014-2019г. 

 
               Източник: НСИ 

Видно от представените данни, за периода 2014-2019г. се наблюдава лек спад 

на населението със 422 души или  с 3,08%.  

Разпределението на населението на общината към 2019г. по населени места е 

представено в Таблица 5. 

Таблица 5. Брой жители по населени места в община Павел баня към 2019г. 

Населено място Брой жители към 2019г. 

с. Александрово 1662 

с. Асен 518 

с. Виден 76 

с. Габарево 1381 

с. Горно Сахране 1337 

с. Долно Сахране 710 

с. Манолово 734 

13713 

13601 

13415 
13359 

13171 

13291 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Динамика на населението на община 
Павел баня за периода 2014-2019г. 
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с. Осетеново 1152 

гр. Павел баня 2561 

с. Скобелево 723 

с. Турия 280 

с. Тъжа 1283 

с. Търничени 874 

Общо 13291 жители 

Източник: Инфостат 

 

Видно от представените данни, най-голяма част от населението - 19,27% е 

съсредоточена в общинския център гр. Павел баня. Следващото по население 

населено място е с. Александрово - 12,50% и  селата Габарево и Горно Сахране, 

съответно с 10,39% и 10,06% от населението на общината. Най-слабо населено е с. 

Виден. 

Гъстота на населението 

Намаляването на броя на населението на общината респективно се отразява и 

на неговата гъстота и териториално разпределение. Гъстотата на населението 

намалява от 26,3 д./кв. км. през 2014г. на 25,6 д./кв. км. през 2019г. 

Възрастова структура на населението 

Възрастовата структура на населението на общината е неблагоприятна и се 

характеризира с висок дял на населението в трудоспособна възраст, чийто отн. дял за 

периода 2014-2019г. нараства, а делът на населението в под трудоспособна възраст 

леко намалява. Ясно отчетливи са процесите на застаряване на населението и ниската 

степен на възпроизводство на населението. Данните са представени в Таблица 6. 

Таблица 6. Възрастова структура на населението на община Павел баня за периода 
2014-2019г. 

Население в под, във и 
над трудоспособна 
възраст в община 

Павел баня за периода 
2014-2019г. (отн. дял) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Под трудоспособна 
възраст 

17,40% 17,23% 16,95% 17,01% 16,86% 16,69% 

Трудоспособна възраст 55,83% 56,04% 56,57% 56,30% 56,41% 56,52% 

Над трудоспособна 
възраст 

26,77% 26,73% 26,48% 26,69% 26,73% 26,79% 

 

 Коефициент на възрастова зависимост 

Коефициентът на възрастова зависимост (V ) показва броя на лицата от 

населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 

100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Показателят 
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показва степента на застаряване на населението. Стойността на показателя нараства 

от 63,8% през 2014г. на 64,5% през 2019г. -  резултат от застаряването на населението 

на общината. 

 

 

Полова структура на населението 

 Половата структура на населението се характеризира с превес на жените над 

мъжете – през 2019г. съотношението е 51,44% жени на 48,56% мъже. 

Образователна структура на населението 

Определящо значение за качествената характеристика на човешките ресурси и 

формирането на техните професионални умения в трудовия процес, има 

образователното равнище на населението. Образователната структура има важно 

значение за репродуктивните нагласи и поведение на населението. Към момента на 

изготвяне на ПИРО няма актуални данни за образователната структура на 

населението на Общината. 

Етническа структура на населението 

По данни от последното преброяване на НСИ, към 2011г. с най-висок 

относителен дял е българската етническа група – 53,4%, следван от турската 

етническа група с 32,9% и ромската етническа група с 12,6%. 

Естествен прираст на населението 

За разглеждания период 2014-2019г. в Общината са родени общо 840 деца, а 

броят на починалите жители за периода 2014-2019г. е общо 1578. Естественият 

прираст на населението е отрицателен за всяка година от анализирания период, като 

от 2017г. се наблюдава положителна тенденция в естествения прираст на 

населението. Данните са представени във фигура 3. 

Фигура 3. Естествен прираст на населението на община Павел баня за периода 2014-
2019г. 

 
Източник: НСИ 

 

130 137 148 132 

240 
290 265 

226 

-110 
-153 

-117 -94 
2014г. 2015г. 2018г. 2019г. 

Естествен прираст на населението 
на община Павел баня за периода 

2014-2019г. 

Родени Починали Естествен прираст 
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Механичен прираст на населението 

 Данните за механичния прираст на населението са показват противоречиви 

стойности за периода 2014-2019г. Общият брой на заселилите се жители е 1757, а на 

изселилите се -  1601 жители. 

 

Фигура 4. Механичен прираст на населението на община Павел баня за периода 2014-
2019г. 

 
Източник: НСИ 

 
3.2. Заетост и безработица. Доходи на населението. 
 
 За периода 2014-2018г. се наблюдават положителни тенденции в пазара на 

труда в общината.  

По данни на Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната 

политика, равнището на безработица в общината намалява от 16,3% през 2014г. на 

2,9% през 2019г. при средна за страната 5,6%. 

Фигура 5. Динамика в равнището на безработица в община Павел баня. 

199 
249 

175 

329 

266 

539 

249 
208 

236 246 

337 325 

-50 

41 

-61 

83 

-71 

214 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Механичен прираст на 
населението на община Павел 

баня за периода 2014-2019г. 

Заселени Изселени Механичен прираст 
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Източник: Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната 

политика. 
 

Коефициентът на трайна безработица в общината към 2019г, по данни на И.П.И. 

е 0,04%. 

За разглеждания период са използвани редица възможности от страна на 
местната власт за подобряване достъпа до заетост в общината чрез Агенция по 
заетостта за обучения за придобиване и повишаване на квалификация на 
безработните лица. 

 
Данни за безработицата в общината са представени в Таблица 7.  
 

Таблица 7.Основни данни за безработните лица в община Павел баня и област Стара 
Загора за периода 2014-2019г. 

16.3 
14.4 

10.4 

5.5 
3.2 2.9 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Динамика в равнището на 
безработица в община Павел баня за 

периода 2014-2019г. (%) 

Година 
 
 

Показател 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Регистрирани 
безработни -  

средногодишен 
брой 

 

Област 
Стара Загора 

14941 12764 10334 8072 6688 6166 

Община  
Павел баня 

861 751 526 277 163 148 

Регистрирани 
безработни над 
една година - 

средногодишен 
брой 

Област 
Стара Загора 

5168 5211 3750 2363 1515 955 

Община  
Павел баня 

379 388 288 83 8 1 

Регистрирани 
безработни до 29 
годишна възраст - 

средногодишен 

Област 
Стара Загора 

3056 2267 1657 1381 1095 1022 

Община  
Павел баня 

182 145 74 36 25 19 
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Източник: Дирекция – Бюро по труда - Казанлък, филиал гр. Павел баня 
 
 
 
Структурата на регистрираните безработни лица в общината за периода 2016-

2019г. е представена в Таблица 8. Най-голям е делът на безработните лица без 
квалификация, следван от дела на безработните лица с работническа професия. С 
най-висок дял са безработните лица със средно образование, а най-нисък е делът на 
безработните висшисти. От рисковите групи, най-притеснителен е делът на 
безработните лица над 50г. 

 
Таблица 8. Структура на регистрираните безработни лица в община Павел баня за 
периода 2016-2019г. 

Структура на регистрираните безработни в община Павел баня за периода 2016-
2019г. 

  2016.г. 2017г. 2018г. 2019г. 

пол 

Мъже Брой 257 135 82 74 

Жени Брой 269 142 81 74 

степен на 
квалификация 

С работническа 
професия 

Брой 82 54 41 38 

Специалисти Брой 33 19 23 18 

Без квалификация Брой 411 204 99 92 

образование 

Висше Брой 11 9 13 7 

Средно Брой 117 75 64 70 

Основно Брой 90 51 35 35 

Начално и по-ниско Брой 308 142 51 35 

брой 

Регистрирани 
безработни с  

намалена 
трудоспособност -  

средногодишен 
брой 

 

Област 
Стара Загора 

579 587 515 441 419 342 

Община  
Павел баня 

40 45 31 23 13 7 
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Рискови групи      

  
Лица с намалена 
работоспособност 

Брой 23 11 13 7 

  
Регистрирани повече 
от 1 година 

Брой 288 24 8 1 

  
Средна 
продължителност на 
безработицата 

Месеци 13.8 4.8 2.1 9.9 

  Младежи до 29 години Брой 67 36 25 19 

  
Безработни над 50 
години 

Брой 189 105 61 55 

  в т.ч.  жени  Брой 103 54 27 26 

  Самотни родители Брой 7 3 1 1 

  
Майки с деца до 3 
години 

Брой 9 8 7 5 

  
Младежи от социални 
заведения 

Брой 0 0 0 0 

  
Освободени лишени 
от свобода 

Брой 0 0 0 0 

Динамика на безработицата      

  Входящ поток – всичко Брой 41 42 35 43 

  
в т.ч. 
новорегистрирани 

Брой 40 42 35 43 

  
Изходящ поток – 
всичко 

Брой 73 52 41 39 

  
в т.ч. постъпили на 
работа 

Брой 40 32 27 30 
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Съотношение входящ / 
изходящ поток 

% 58 97 92 123 

Търсене на работна сила      

  
 Заявени работни 
места 

Брой 287 372 270 279 

     в т.ч.     за работници Брой 42 14 36 6 

  
                за 
специалисти 

Брой 56 54 50 35 

  
                без 
специалност 

Брой 189 304 184 238 

  
Безработни за едно 
работно място   

Брой 1.8 0.7 0.6 0.5 

Насърчаване на заетостта      

Трудово посредничество         

  
Започнали работа с 
посредничеството на 
ДБТ 

Брой 440 320 266 334 

  
На първичния трудов 
пазар 

Брой 355 269 229 325 

  
По мерки за 
насърчаване на 
заетостта 

Брой 22 7 0 0 

  
По програми за 
заетост 

Брой 63 44 37 9 

Обучение  

   

 

  
Безработни лица, 
започнали обучение  

Брой 0 0 0 6 

  
Безработни лица, 

Брой 0 0 0 2 
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завършили обучение 

 
 

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение 
 
 За периода 2014-2019г. средната годишна работна заплата на наетите лица по 
трудово и служебно правоотношение нараства от 8 257 лв. през 2014г. на 11 117 лв. 
през 2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 6. Динамика на средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово 
и служебно правоотношение. 

 
               Източник: НСИ 
 

Средна брутна месечна заплата 
  
По данни на И.П.И. средната брутна месечна заплата в община Павел баня е 

нараснала от 761 лв./месец на 1004 лв./месец през 2019г. или ръст от 31,93%. 
 

Фигура 7. Динамика на средната брутна месечна заплата в община Павел баня за 
периода 2016-2019г. 

8257 8648 
9133 

9955 
11117 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Динамика на средната годишна работна 
заплата на наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение за периода 

2014-2018г. (лв.) 
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               Източник: И.П.И. 

 
За разглеждания период са налице тенденции за подобряване пазара на труда 

в общината, намаляване на безработицата и нарастване доходите на населението. 
 
 
 
 

3.3. Образование. 
 
 Образованието в община Павел Баня е с функционален обхват от 
предучилищно 
обучение до професионално образование. От предучилищното образование са 
детските градини, а от общото образование – основните и средните 
общообразователни училища, вкл. една професионална гимназия, която има 
подчертано регионално значение. 
 

Училищната структура и мрежа в община Павел баня е съобразена с 
действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и 
европейски стратегии за развитие на образованието. 
 
Таблица 9. Детски градини в община Павел баня. 

Детска градина Населено място 

ДГ ,,Синчец“  гр. Павел баня 

ДГ ,,Ален мак“  с. Търничени 

ДГ ,,Незабравка“  с. Тъжа 

ДГ ,,Радост“  с. Скобелево 

ДГ ,,Радост“  с. Осетеново 

ДГ ,,Еделвайс“  с. Манолово 

ДГ ,,Детелина“  с. Горно Сахране 

ДГ ,,Славейче“  с. Габарево 

ДГ ,,Дружба“  с. Александрово 

761 
830 

926 
1004 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Динамика на средната брутна месечна 
заплата в община Павел баня за периода 

2016-2019г. 
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Източник: Община Павел баня 
  

За периода 2014-2019г. броят на децата и учителите в детските градини е 
намалял незначително през 2019г. спрямо 2014г.  
 
Таблица 10. Динамика на броя деца и учители в детските заведения в община Павел 
баня за периода 2014-2019г. 

Вид 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Брой деца 379 362 375 365 379 371 

Брой 

учители 

32 32 30 30 30 31 

     Източник: Община Павел баня 
 

На територията на община Павел баня  има три детски ясли - в гр. Павел баня, 

с. Александрово и с. Габарево. 

 Училищната система в общината е представена от 8 бр. основни училища, 1 бр. 
средно общообразователно училище и 1 бр. професионална гимназия 
 
Таблица 11. Училища в община Павел баня. 

Детска градина Населено място 

ПГ по Ресторантьорство и 
Хотелиерство  

гр. Павел баня 

СОУ ,,Христо Ботев“  гр. Павел баня 

ОУ „Васил Левски“  с. Горно Сахране 

ОУ „Гeнeрал Скобeлeв“  с. Скобелево 

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“  с. Габарево 

ОУ „Свети Паисий Хилендарски“  с. Търничени 

ОУ ,,Просвета“  с. Тъжа 

ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“  с. Александрово 

ОУ ,,Георги Бенковски“  с. Манолово 

ОУ ,,Христо Ботев“  с. Осетеново 

Източник: Община Павел баня 
 

Поради липса на достатъчен брой деца до 15 годишна възраст няма училища в 

селата Асен, Долно Сахране, Турия и Виден. 

За периода 2014-2019г. броят на децата, обхванати от училищната система е 

намалял с 60 или с 4,46%, а броят на учителите е нараснал с 5. 

Таблица 12. Динамика на броя деца и учители в училищата в община Павел баня за 
периода 2014-2019г. 

Вид 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Брой деца 1344 1325 1305 1337 1313 1284 

Брой 

учители 

129 130 131 132 134 134 
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Като цяло, образователната система на общината е оптимизирана и отговаря 

на нуждите на населението. Материалната база на образователната система 

осигурява нормален учебен процес. Необходимо е да се продължат дейностите по 

предотвратяване отпадане на учениците от училище и интеграция на групите в 

неравностойно положение. 

3.4. Здравеопазване. 

 Системата на здравеопазването в общината е представена от: 

 Специализирана болница за рехабилитация - филиал Павел баня; 

Специализираната болница за рехабилитация се намира в гр. Павел баня, 

който е разположен в централната част на Казанлъшката котловина на 400 м. 

надморска височина. Филиалът е разположен на 500 м. от центъра на града. 

Лечебното въздействие на минералната вода се проявява в три насоки: топлинно, 

механично и химично. Минералната вода е слабоминерализирана, хидрокарбонатно-

натриева, хипертермална, радонова, силициева и флуорна с леко изразена алкална 

реакция. /pH –7,5-7,9/, може да се използва за пиене, но само след лекарско 

предписание. Препоръчва се на болни със забавено калосообразуване, при болни с 

разреждане на костното вещество, остеопороза, синдром на Зудек, при кариес на 

зъбите и други стоматологични заболявания. 

 Здравен комплекс на НОИ - Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД; 

 Център за спешна медицинска помощ, гр. Павел баня;  

 Медицински центрове - "Авицена Маркони гр. Павел баня" , "МЦ - Вертебро 

релакс , "МЦ МИЛЕНИУМ" ЕООД , "МЦ-Павел Баня" ЕООД. 

В училищата и детските заведения функционират здравни кабинети. В малките 

населени места са разкрити индивидуални лекарски практики. 

По данни на И.П.И., през 2017г. на се падат 534 души на 1 лекар, а на 1 аптека 

се падат 1882 души. 

Здравната система в общината е отлично развита.  

3.5. Социална инфраструктура и социални дейности. 

Социалната инфраструктура и услуги на територията на общината са добре 

развити и задоволяват нуждите на населението. 

 Домашен социален патрионаж; 

Като най-популярна и с утвърдени традиции в Общината е социалната услуга 

Домашен социален патронаж. Дейността Домашен социален патронаж е комплекс от 

социални услуг, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане 

на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; 

осъществяване на социални контакти и други. Към Домашен социален патронаж гр. 

Павел баня функционира и филиал в село Габарево. Капацитетът му е 200 места, като 

към момента се обслужват  98 потребители от цялата община. По данни на И.П.И. към 
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2019г. 1,5% от населението на общината ползва услугата Домашен социален 

патронаж. 

 Обществена трапезария с капацитет 35 лица; 

 

 В общината се предоставя и услугата механизъм лична помощ – предоставяне 

на грижи в домашна среда; 

 

 Дневен център за стари хора в с. Манолово; 

 В село Манолово функционира Дневен център за стари хора с капацитет 30 

места. Заведението представлява комплекс от социални услуги в общността, които 

създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня и осигурява 

стимулираща инициативността среда. Според Закона за социално подпомагане ДЦСХ 

е държавна дейност и средствата за неговото функциониране се осигуряват от 

Републиканския бюджет. 

В населените места функционират и Клубове на пенсионера като места за 

осигуряване на лични и социални контакти. 

3.6. Култура и културни дейности. 

 Основно средище на културата в общината са читалищата.  

Таблица 13. Читалища в община Павел баня. 

Наименование Населено място 

Читалище „Напред 1903”  гр. Павел баня 

Читалище „Кирил и Методий - 1896”  с. Александрово 

Читалище „Обнова -1896 ”  с. Габарево 

Читалище „Светлина – 1905 ”  с. Горно Сахране 

Читалище „Иван Вазов - 1881”  с. Долно Сахране 

Читалище „Михал Захариев – 1909 ”  с. Манолово 

Читалище „Георги Бенковски – 1928 ”  с. Осетеново 

Читалище „Просвета - 1919”  с. Скобелево 

Читалище „Чудомир – 1905”  с. Турия 

Читалище „Борис Беров - 1903”  с. Тъжа 

Читалище „Зора - 1903”  с. Търничени 

Източник: Община Павел баня 

          
 
 
 
         През 2019г. в община Павел баня с 
частна инвестиция от 5 млн. лв. в с. 
Скобелево е изграден амфитеатър с 
капацитет от 500 места. Амфитеатърът е 
точно копие на античните съоръжения от 

Амфитеатър 
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тракийско време и погледнат отвисоко, 
наподобява на кошница с рози и се намира 
в Етнографски музей "Дамасцена". В музея 
са представени експонати, свързани с бита 
и историята на района. 
 
 
 
 

 

               Етнографски музей „Дамасцена“ 
 

 

 

 
 

Родната къща-музей на Чудомир, с. 
Турия 

 
 

 

 
 
           Село Турия е известно като 
родното село на патриарха на 
българския хумор – писателя и 
художника Димитър Чорбаджийски – 
Чудомир. Чудомир е познат както в 
България така и далеч зад нейните 
граници със своите хумористични 
разкази. В тях той осмива човешките 
слабости и обществено-политическите 
недъзи. Днес родната къща на 
Чудомир е отворена за посещение. Тук 
са изложени експозиции, запознаващи 
с жизнения и творческия път на 
писателя художник и картинна галерия. 
Документално-художествената 
експозиция в пристроената сграда 
съдържа оригинални ръкописи и лични 
документи, фотоси и факсимилета, 
предмети и вещи с водещи текстове и 
оценки на български писатели, 
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художници и изкуствоведи. Картинната 
галерия ни среща с неповторимите 
образи, населили Чудомировия свят. 

 
 
 
 
 
 
 

          Джанановата къща в с. 
Габарево е обявена за исторически и 
архитектурен паметник на културата 
и сега е къща-музей. От 1992г 
Общобългарският комитет "Васил 
Левски" и община Павел баня 
организират всяка година на 18 юли 
в тази къща честване рождения ден 
на Апостола. 

 

 
 
 

Джанановата къща – Музей на 
културата, с. Габарево 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Радучевата къща, с. Габарево 
 

 

 
 
 
        Радучевата къща e oбявена за 
паметник на културата. Днес тя е музей, 
чиито първи етаж е превърнат в 
ресторант с местна кухня, а на втория 
етаж е разгърната експозиция на 
каракачанския бит. 

 

 В с. Тъжа е разположен Комплекс „Бащино огнище”. Построен през 80-те години 

на ХХ век комплексът в с. Тъжа обединява местното население в желанието им да 

запазят културните си ценности и традиции. В галерията има постоянна картинна 

изложба с произведения, дарени от местни творци. В комплексът се провеждат 
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множество културни събития – срещи, представяния на книги, културни мероприятия и 

др. Комплексът в с. Тъжа е със запазен автентичен старинен вид. 

  

В село Търничени има филиал на художествената галерия в Казанлък с творби 

на Дечко Стоев, Стефан Янкулов, Христо Форев, скулптури на Иван Топалов, както и 

постоянна експозиция от дървопластика на обработени природни форми на художника 

Христо Йотов. Интерес представлява възстановената розоварна. 

 Ежегодно се приема Културен календар в общината като по-значимите културни 

прояви в общината са: Международен фолклорен фестивал Празник на розата и 

минералната вода, гр. Павел баня; Национален детски празник на народо творчество 

Загорче в с. Долно Сахране, „Културата на моя етнос“, с. Горно Сахране, Чудомирови 

дни, гр. Павел баня и с. Турия, Годишна литературна награда и литературен конкурс 

„Стефан Фурнаджиев“, с. Габарево - Джананов къща, Старци в с. Турия и други. 

 През 2021г. започва подготовката за отпечатване на Пътеводител на туриста с 

акцент Чудомир и неговите „Нашенци”. 

В общината функционира и Туристически информационен център. 

В с. Скобелево е регистрирано и туристическо сдружение – комплекс 

„Дамасцена“. 

3.7. Спортна инфраструктура. 

 Спортната инфраструктура в общината е представена от спортни площадки, 

изградени във всички училища, футболни игрища в населените места. През 2020г. 

стартира изграждането на спортна площадка с 2 бр. игрища. 

 В р. Павел баня е разположен стадион „ПРО“. В с. Горно Сахране е разположен 

стадион „Цвятко Радойнов“. 

В община Павел баня функционират и 5 открити и 6 закрити басейна с 

минерална вода. От 2021г. общинския Плажен комплекс се отдава под наем. 

На територията на общината ежегодно се провеждат спортни мероприятия. 

На територията на общината има два футболни отбора, участващи в 

регионални и национални първенства: 

 Футболен клуб  „Тунджа“, гр. Павел баня, чиито тренировки се организират на 

стадион "ПРО" , гр. Павел баня; 

 ФК „Габровница“,  с. Горно Сахране, чиито тренировки се организират на 

стадион „Цвятко Радойнов“, с. Горно Сахране. 

Спортната инфраструктура е добре изградена. 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията. 

 

4.1. Транспортна инфраструктура и достъпност на територията. 

Основните пътни направления на TEN-T мрежата се формират от пътищата с 

международно и национално значение - автомагистрали и пътища първи клас, чиято 
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дължина представлява 18,4% от общата дължина на пътната мрежа в страната. Тези 

пътища осигуряват интеграцията на пътната мрежа на страната с тази на съседните 

страни и имат важно значение за интегрирането на територията, както в национален, 

така и в европейски план. 

През територията на Югоизточния район (ЮИР) преминава един от основните 

коридори на TEN-T мрежата - „Ориент/Източно-Средиземноморски”, както и други 

направления от основната и широкообхватна TEN-T мрежа.  

През територията на община Павел баня не преминават автомагистрали. 

Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа, които преминават на 

територията на общината е 83,55 км. 

Първокласните и второкласни пътища, които преминават през територията на 

общината са: 

 Първокласен път І-6 - граница Македония-Гюешево-Кюстендил-РадомирСофия-

Карлово-Казанлък-осигурява връзка между столиците София и Скопие и 

обслужва подбалканската линия като връзка между Столицата и Черно море. 

 Второкласен път ІІ-56 оп Шипка-Павел баня-Брезово-Раковски-Калековец пв 

„Пловдив изток”- пв „Рогош” пк Асеновград – свързва областите Ст. Загора и 

Пловдив. 

Съгласно Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен 

регион, община Павел баня попада в групата на 23 броя центрове на общини в 

Югоизточен регион, които са в най-благоприятна позиция - обслужват се от пътища с 

международно и национално значение. 

На територията на общината е развит и жп транспорта, представен от жп линия 

3  - Илиянци – Карлово – Тулово – Дъбово - Зимница и Карнобат – Комунари - Синдел 

разпределителна – Варна фериботна – Разделна – която обслужва най-северната част 

на Югоизточния район, свързвайки го с вътрешността на страната. В участъка 

Карнобат-Варна линията е включена в широкообхватната TEN-T мрежа на територията 

на страната и свързва ЮИР със Североизточния район. 

Общината попада и в групата в групата на 20-те общини в Югоизточен регион, 

които се обслужват от главни жп линии, част от инфраструктурата на TEN-T мрежата. 

Общинска пътна мрежа  

Общинската пътна мрежа включва 10 пътя - І категория с обща дължина от 

22,98 км.  

Таблица 14. Общинска пътна мрежа 

Наименование Характеристика 

SZR 1130 / І- 6, Калофер- Казанлък/ 
Долно Съхране - Горно Съхране /ІІ- 
56/ 

Дължината му е 2,7 км. Габаритът на пътя е 
6/7,5. Пътят е с асфалтобетонова настилка в 
задоволително състояние 

SZR 1131 / ІІ- 56, Шипка- Павел баня/- 
Асен- Скобелево. 

Пътят е с дължина от 4,5км. Габаритът му е 
6/8. Настилката е асфалтобетонова в 
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задоволително състояние. 

SZR1132 /SZR 1130, Долно Сахране- 
Горно Сахране/ - ж. п. гара Сахране. 

Дължината му е 0,3 км. Габаритът е 6/8. 
Настилката е асфалтобетонова в 
задоволително състояние 

SZR 1133 / ІІ- 56/ Павел баня- Виден 
Този път има дължина от 2,3км. Габаритът му е 
8/9,5. Настилката е асфалтобетонова в отлично 
състояние. 

SZR 1134 / І- 6, Калофер- Казанлък/- 
ж. п. гара Тъжа- Тъжа. 

Пътят е с дължина от 2,4 км. Габаритът му е 
6/9. Асфалтобетоновата настилка е в добро 
състояние. 

SZR 1135 / І- 6, Калофер- Казанлък/ - 
ж. п. спирка Павел баня. Д 

Дължината му е 0,4 км. Габаритът на пътя е 4/ 
5,5. Настилката е асфалтобетонова в 
задоволително състояние. 

SZR 1136 / І- 6, Калофер- Казанлък/ - 
Осетеново 

Пътят е дълъг 1,1 км. Габаритът му е 6/8. 
Асфалтобетоновата настилка е в 
задоволително състояние. 

SZR 1137 / І- 6 ,Калофер- Казанлък/- 
Александрово 

Дълъг е 4,9 км. Габаритът му е 6/7,5. 
Настилката е асфалтобетонова в отлично 
състояние. 

SZR 1138 / І- 6, Калофер- Казанлък/ - 
Търничени 

Дължината му е 1,5 км. Габаритът е 6/7,5. 
Асфалтобетоновата настилка е в 
задоволително състояние 

SZR 1139 / І- 6, Калофер- Казанлък/- 
Габарево- ІІ- 56. 

Дължината на пътя е 4,38 км. Габаритът на 
пътя в участъкът от км.0+000 до км.0+700 е 
между 6 и 8 м. Банкетите също са променливи 
от 2 до 7 м. Асфалтобетоновата настилка е в 
задоволително състояние. Останалият участък 
от 3,68км. е с габарит 3,5/4,5. 
Асфалтобетоновата настилка е в добро 
състояние. 

Източник: Община Павел баня 

 През 2021г. приключва  ремонт на пътя Гердеме - Павел баня. През 2021г. 

започва ремонт на път с. Скобелево - с. Асен, както и цялостно асфалтиране на пътния 

участък от с. Горно Сахране до с. Долно Сахране. 

Състоянието на пътищата в общината е много добро.  

Обществен транспорт 

Обществения транспорт се осъществява от частни фирми. Повечето линии 

работят целогодишно и са : 

- Казанлък – Скобелево; 

- Казанлък – Павел баня; 

- Казанлък – Павел баня – Турия; 

- Казанлък – Осетеново; 

- Казанлък- Осетеново- Павел баня- Бърза; 
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- Казанлък- Долно Сахране- Скобелево; 

- Казанлък- Павел баня- Горна Сахране- Бърза; 

- Павел баня- Осетеново; 

- Павел баня- Скобелево; 

- Павел баня- ж .п. спирка 7. 

4.2. ВиК инфраструктура. 

Водопроводна инфраструктура 

Водоснабдяването в общината се осъществява посредством дренажи, тръбни 

кладенци, шахтови кладенци, помпени станции, черпателни резервоари, напорни 

резервоари, външни и вътрешни водопроводни мрежи както следва: 

 дренажи - 8 броя; 

 тръбни кладенци - 4 броя; 

 шахтови кладенци - 22 броя; 

 повърхностни водовземания - 1 брой; 

 черпателни резервоари -2 броя с обем 100 куб. м;. 

 напорни резервоари -16броя с обем 5860 куб. м.; 

 кула водоем-1 брой с обш обем 150 куб. м.; 

 помпени станции – 7 броя раб.помпи-11,рез.помпи-8; 

 бункерни помпени станции – 18 броя помпи. 

Обща мощност на помпите е 516,5 кВ/час, резервната мощност е 219 кВ/час. 

Общият обем на водохранилищата е 6110 куб.м. 

Дължината на външните водопроводи е 82238 м., а на вътрешните 95517м. 

Голяма част от водопроводната мрежа на общината е изградена от етернитови 

тръби и е силно амортизирана, което обуславя влошеното качество на водата, 

големите загуби, чести аварии и намалена проводимост на тръбите. По данни на ВиК-

Стара Загора, към 2017г., загубите на вода за община Павел баня са 55%. 

На територията на община Павел баня се намират водоизточниците за гр. 

Казанлък:  „Търничени”, „Габарево” и  „Сахране”. 

През 2019г. стартира проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на 

селата Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране в общ. Павел баня, обл. 

Стара Загора“, финансиран от Държавен фонд “Земеделие”, за безвъзмездна 

финансова помощ по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г. Проектът е на стойност 5 535 618,13 лева без 

ДДС. В резултат на реализацията на проекта ще бъде подменен водопровод с дължина 28 

271,12л.м. в с. Скобелево ще се подмени 441,57л.м. водопровод, в с. Асен - 

1206,51л.м., в с. Горно Сахране - 11 822,29л.м. и в с. Долно Сахране – 14 800,74л.м. 

Подмененият водопровод ще бъде в помощ на жителите на 4 села в община 

Павел баня – 23% от населението на общината. 
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През 2020г. стартира и подмяната на ВиК мрежата в с. Турия, община Павел 

баня. Ремонтните дейности се изпълняват по проект “Подмяна на водопроводната 

мрежа в с. Турия по път ||-56 в границите на с. Турия“.  

Канализация 

 Канализационна мрежа в община Павел баня е изградена в гр. Павел баня, с. 

Александрово, с. Виден, с. Габарево, с. Горно Сахране, с. Манолово, с. Осетеново, с. 

Скобелево, с. Тъжа и с. Търничене. Канализационната мрежа на гр. Павел баня е 

изградена на 95%. През 2020г. стартира изграждане на канализация на 6 нови 

канализационни клона в град Павел баня по улиците: ул. “Г. Бенковски”, ул. “Стара 

планина”, ул. “Шипка”, ул. “Козарска” и улица “Индже войвода”. Проектът е финансиран 

от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към 

МОСВ 

ВиК ЕООД гр. Стара Загора поддържа и експлоатира изградената 

канализационна мрежа само на гр. Павел баня, канализационната мрежа на другите 

населени места се поддържа от общината и кметствата. 

Таблица 15. Канализационна мрежа на община Павел баня в селата. 

Населено място 
Дължина (м.) Степен на 

изграденост (%) 

с. Александрово  5500  60 

с. Виден 2000 55 

с. Габарево 3300 46 

с. Горно Сахране 1300 15 

с. Манолово 1500 23 

с. Осетеново 2100 23 

с. Скобелево 550 10 

с. Тъжа 1500 15 

с. Търничене 1200 50 

              Източник: Община Павел баня 

Необходимо е да се продължат дейностите по доизграждането на 

канализационната мрежа в малките населени места в общината. 

 Пречистване на отпадни води 

В гр. Павел баня функционира ПСОВ, която се намира на 2км.източно от града 

и заема площ 4,5дка. Станцията е в експлоатация от 1987 г. с капацитет: Q ср. ден=18 

1/s =1573 m3/d ; Q mах= 50 1/5s= 4335 m³/d. Капацитетът й е съобразен за поемане и 

на каналните води на гр. Павел Баня. ПСОВ гр. Павел Баня е проектирана за 3 000 

еквивалент жители. Предадена е безвъзмездно на “В и К” ЕООД – Ст. Загора и е 

негова собственост. 

4.3. Електроснабдяване, енергийна ефективност  и ВЕИ. 

Електроснабдяване 
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Всички населени места от общината са електрифицирани, като голяма част от 

селата са електроснабдявани от въздушни изводи 20 КV, а в града мрежата е 

кабелирана. Изградената електропроводна мрежа осигурява достатъчна сигурност и 

оперативност в захранването на подстанциите, като всяка от градските подстанции 

има определен район на захранване. Като цяло електроразпределителната мрежа е 

реконструирана и поддържана на добро равнище. 

Енергийна ефективност и ВЕИ 

Основният вид ВЕИ, който се използва в община Павел Баня е биомаса – дърва 

за горене, както в обществения сектор, така и сред населението. Докато в 

обществения сектор потреблението на дърва за горене e несъществено, то 

потреблението им сред населението се увеличава. Основен проблем тук е 

множеството нискоефективни, физически и морално остарели горивни системи. 

На покривите на частни жилища има инсталирани единични термосоларни 

системи. 

През 2020г. стартира цялостна подмяна на осветителните тела от уличното 

осветление в общината  с последен модел LED осветителни тела. 

През 2021г. се очаква да стартира проект за газификация на гр. Павел баня. 

Съгласно ВЕИ регистъра, в община Павел баня функционират 6 бр. 

фотоволтаични електрически централи,  1 бр. вятърна електрическа централа, 1 бр. 

микро водноелектрическа централа и 1 бр. водноелектрическа централа. 

              Таблица 16. ВЕИ производствени инсталации в община Павел баня. 

Населено място Вид/наименование Мощност 

с. Габарево ФЕЦ "Калрейс - Габарево" 1.7 МВт. 

с. Габарево ВтЕЦ "Патарешка поляна" 5 МВт. 

с. Долно Сахране ФЕЦ "Органик сън - Долно Сахране" 0.176 МВт. 

с. Долно Сахране 
ФЕЦ "Солар Системс Груп - Долно 
Сахране" 

0.176 МВт. 

с. Габарево ФЕЦ "Раково инвест - Габарево" 0.197 МВт. 

с. Манолово ФЕЦ "Форо Моника - Манолово" 0.03 МВт. 

с. Габарево ФЕЦ "Форест - Габарево" 2.6 МВт. 

с. Скобелево МВЕЦ "Соколна" 1.074 МВт. 

с. Тъжа ВЕЦ "Тъжа" 4.9 МВт. 

              Източник: ВЕИ регистър 

4.4. Информационна и телекомуникационна инфраструктура. 

Съобщителната инфраструктура на общината е представена от технически 

съоръжения и мрежи, чрез които се осъществява далекосъобщения, пощенски услуги, 

предаване на радио и телевизионни предавания. 

Далекосъобщенията на територията на общината включват телефонни и 

телеграфни услуги, приема се и сигнала на всички мобилните оператори. 

Цифровизирана е стационарната телефонна мрежа. На територията на община Павел 
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Баня са изградени 13 бр. автоматични телефонни централи. Обхванати в 

телекомуникационна мрежа са всички селища в общината 

Територията на цялата община е покрита от мрежите на трите мобилни 

оператора – А1, Теленор и Виваком.   

Информационна и телекомуникационна инфраструктура в общината са добре 

развити. 

4.5. Управление на отпадъците. 

На територията на община Павел баня функционира добре организирана 

система за сметосъбиране и транспортиране, която покрива всички населени места. В 

общината е въведена система за разделно сметосъбиране. През 2020г. са доставени 

800 броя нови съдове за смет за населените места. 

Организираната система за събиране и транспортиране на ТБО обхваща всички 

населени места на територията на общината. Депонирането се осъществява на 

Регионално депо гр. Стара Загора. Депото започва реално да функционира от 

началото на 2017г. и е част от Регионална система за управление на отпадъците в 

регион Стара Загора. 

На територията на община Павел баня функционира площадка за 

предварително третиране на строителни отпадъци. 

Като цяло, системата по управление на отпадъците в общината е добре 

изградена и функционираща. 

5. Екологично състояние и рискове. 

 
5.1. Въздух. 

На територията на общината няма големи предприятия, чиято дейност да окаже 

отрицателно въздействие върху качеството на въздуха в общината. 

През 2021г. община Павел баня разполага със станция за измерване чистотата 

на въздуха и се присъединява към международната мрежа за изследване чистотата на 

въздуха https://airtube.info. Станцията в Павел баня показва температура, влажност на 

въздуха, атмосферно налягане и концентрацията на вредните прахови частици PM10 и 

PM2,5. 

Според нормите на Световната Здравна Организация техните концентрации не 

трябва да превишават 50 микрограма.  

Не са регистрирани завишения над допустимите стойности. 

5.2. Води. 

Повърхностните води от района на община Павел баня, като част от 

Казанлъшката котловина, се отвеждат чрез множество малки реки и поройни дерета в 

основния водоприемник - р. Тунджа и яз. Копринка. 

Подземните води, които имат високи нива, са разположени основно в поройните 

конуси на реките и деретата в терасата на р. Тунджа. Идентифицирано е подземно 

https://airtube.info/
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водно тяло BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген-Кватернер-Казанлъшка 

котловина”. 

На територията на общината функционира един пункт за мониторинг на 

химичното състояние BG3G000000QMP007 –Кладенец, село Долно Сахране, община 

Павел баня (Контролен мониторинг). 

Пробите от подземни води се пробонабират и анализират от регионалната 

лаборатория на ИАОС по показателите посочени в гореописаната Заповед. 

Измерваните показатели са разделени в четири групи – основни и допълнителни 

физикохимични показатели, специфични замърсители на подземни води – метали и 

металоиди и органични вещества. Свидетелство, че те не са замърсени е факта , че 

изследването на качествата на питейната вода на територията на общината, не е 

показало отклонения по показателите : амоняк, нитрити, манган, общо желязо, 

фосфати, нитрати, сулфати, олово, уран и радий. Известни отклонения по тези 

показатели са установени в подземните води само по поречието на р. Тунджа след с. 

Черганово извън територията на общината. 

По Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район  са 

идентифицирани 7 повърхностни водни тела – 6 в категория реки и едно в категория 

езеро и приравнените към тях: 

 BG3TU900R055 – „Река Тунджа от вливане на река Саплама до язовир 

Копринка, река Карадере, река Тъжа”, с код на типа TP 01111, тип Чакълест 

полупланински;. 

 BG3TU900R05 – „Саплама” - с код на типа TP 02011, тип Планински каменен; 

 BG3TU900R05 „РекаТъжа от извори до ВЕЦ "Тъжа", с код на типа TP 02011, тип 

Планински каменен; 

 BG3TU900R05 - „Река Габровница”, с код на типа TP 02011, тип Планински 

каменен; 

 BG3TU900R05 „Река Тунджа след град Калофер до вливане на река Саплама”, с 

код на типа TP 02011, тип Планински каменен; 

 BG3TU900R05 „Река Турийска”, с код на типа TP 02011, тип Планински каменен; 

 BG3TU900L04 „Язовир Копринка”, с код на типа TE 01100, тип Големи дълбоки 

язовири. 

На територията на община Павел баня функционира един пункт за контролен 

мониторинг – „Река Тунджа – опашка на язовир Копринка”. Мониторинговите програми 

са изпълнявани съгласно Заповед № РД182/26.02.2013 г. на Министъра на околната 

среда и водите. Показателите, които се наблюдават, са основни физикохимични, 

приоритетни вещества и специфични замърсители, като честотата им на мониторинг е 

от 4 до 12 пъти в годината. 

Община Павел Баня притежава термоминерални води с национално значение, 

които са в град Павел Баня. На тази основа той е класифициран като балнеоложки 

център с национално значение. От седемте естествени сондажни хидротермални 

източника бликат минерални води с аналогична физико-химична характеристика – с 
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температура от 50 до 61 градуса и общ дебит 950л/минута. Водите се характеризират 

като слабо минерализирани, хипотермални, радонови, силициеви и флуорни.  

5.3. Почви. 

Основната част от земите в община Павел баня, като част от Казанлъшката 

котловина са за селскостопанско ползване. За разглежданата територия са взимани 

почвени проби за изследване. Изградени са  два пункта за мониторинг на почвите от 

мрежата на I ниво за съдържание на тежки метали и металоиди - № 205 /С. Манолово/ 

и № 221 /с. Виден/. Наблюдават се и се контролират индикаторите Cu (мед), Zn (цинк), 

Pb (олово), Cd (кадмий), Ni (никел), Cr(хром) , Co (кобалт), As (арсен) и Hg (живак). Не 

са налични данни за замърсяване на почвите в общината. 

5.4. Шум и радиационна обстановка. 

На територията на община Павел баня не са правени изследвания и 

измервания за шумово натоварване. Съществено значение за състоянието на 

шумовата характеристика конкретно на гр. Павел баня и за селищата в общината през 

които преминават транзитни автомобилни пътища, има автомобилния транспорт и 

свързаните с него организация на уличното движение и степен на проходимост на 

пътната артерия. 

За района на общината няма извършвани измервания на радиационния гама-

фон с цел да се определи радиационната обстановка. Такива се правят периодично в 

два постоянни пункта само в гр. Казанлък, но данните от тях могат да се приемат като 

съотносими и за останалите селища в района. Измерените стойности за мощност на 

еквивалентната доза са в интервала от 0,13 до 0,25 микросивера на час, които могат 

да се приемат като естествени за Казанлъшката долина. 

Като цяло компонентите на околната среда в общината са в добро състояние. 

5.5. Природни бедствия. 

Територията на община Павел баня попада в един от районите със значителен 

потенциален риск от наводнения в Източнобеломорски район за управление на водите 

- ASPER TU 05 (Тунджа – Калофер). Идентифицираните населени места в риска са гр. 

Павел баня и селата  Александрово, Скобелево, Тъжа, Осетеново и Турия. 

5.6. Природно защитени зони и територии. 

Защитените зони и територии в община Павел баня са представени в Таблица 17. 

Таблица 17. Природно защитени зони и територии в община Павел баня. 

Защитени територии 

Категория 
Наименование Местонахождение Обща площ 

(хектара) 

Резерват 
ДЖЕНДЕМА с. Манолово,  

с. Тъжа 
4220.2 хектара 

Природна 
забележителност 

ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА с. Габарево 0.15 хектара 

Резерват ЕЛЕНОВА ГОРА с. Скобелево 53.88 хектара 

Защитена ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА с. Александрово 0.34 хектара 
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местност 

Защитена 
местност 

КАВАКЛИЙКА с. Турия 89.34 хектара 

Природна 
забележителност 

ПИРОСТИЯТА с. Турия 1.49 хектара 

Резерват 
СОКОЛНА с. Асен,  

с. Скобелево,  
с. Търничени 

1250.0 хектара 

Природна 
забележителност 

ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО с. Търничени 0.64 хектара 

Национален парк 

ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН гр. Павел баня,  
с. Асен,  

с. Габарево,  
с. Горно Сахране, 

с. Манолово,  
с. Скобелево,  

с. Тъжа, 
 с. Търничени 

72021.07 
хектара 

Природна 
забележителност 

ЯРЪТ с. Турия 5.2 хектара 

Защитени зони 

ЗЗ по 
директивата за 
местообитанията 

Река Тунджа 1 гр. Павел баня,  
с. Александрово,  

с. Виден,  
с. Габарево,  
с. Манолово,  
с. Осетеново,  
с. Търничени 

9503.0 хектара 

Източник: Регистър на защитените зони и защитените територии в България. 

 На територията на община Павел баня са регистрирани 7 вида вековни дървета 

- бряст, зимен дъб, кичест габър, скоруша, стар орех, топчест габър и черна топола. 

Съгласно Социално-икономическия анализ на районите в РБългария, според 

дела на териториите, заети от обекти на НЕМ, българските общини са разделени на 6 

групи. Община Павел баня попада в Четвърта група - 35-50% (35 броя) - Общините от 

тази група са със дял на обектите от НЕМ над средното ниво за страната, като 

обхващат за половината от общинската територия. При тях има по-голям баланс 

между природозащита и забрани. 

6. Административен капацитет на общинската администрация за реализация на 

ПИРО. 

 
6.1.  Общинска администрация. 

Общинска администрация – Павел баня осигурява изпълнението на законите, 

подзаконовите нормативни актове, решенията на Общински съвет, подпомага кмета на 

общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността 

му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите 

и юридическите лица. 
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Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи 

от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, 

целесъобразност, ефективност и безпристрастност. 

 Дейността на общинска администрация Павел баня е регламентирана в 

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация в 

община Павел баня, утвърден със Заповед № РД-10-37/28.01.2021 г. на Кмета на 

община Павел баня. 

 В състава на общината влизат 13 населени места - общински център, 10 

кметства по населените места: с. Скобелево,  с. Асен, с. Горно Сахране, с. Долно 

Сахране, с. Габарево, с. Търничене, с. Тъжа, с. Александрово, с. Манолово и с. 

Осетеново и 2 кметски наместничества - в  с. Виден и с. Турия.  В структурата на 

общинска администрация Павел баня е утвърден 1 бр. кметски наместник за населено 

място с над 250 жители. 

 Кметът на общината е орган на изпълнителната власт и ръководи цялата 

изпълнителна дейност на общината. При осъществяване на дейността си кметът на 

общината се подпомага от трима заместник-кметове: Заместник кмет по „Образование, 

социални дейности и финанси“, Заместник кмет по „Стопански дейности“, Заместник 

кмет по „ Екология, общинска собственост, туризъм и европейски проекти и програми“. 

 Кметът на Общината назначава секретар на общината на основание чл.43 от 

ЗМСМА и чл.9 от Закона за администрацията. 

 В организационната структура на ОА-Павел баня функционира Звено 

„Вътрешен одит”, което е на пряко подчинение на кмета на общината и осъществява 

вътрешния одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

 Пряко подчинени на Кмета на общината са и: 

 Главен архитект; 

 Главен експерт по сигурност на информацията; 

 Секретар МКБППМН; 

 

 Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на 

принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по 

предоставяне на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за 

физическите и за юридическите лица административно обслужване. 

Администрацията е организирана в две дирекции: 

Дирекция „Стопанска политика и управление на собствеността“ 

Дирекция „Обща администрация“ с обособени два отдела: 

 Отдел „Административно обслужване, ГРАО и техническо обезпечаване”; 

 Отдел „Финансова-счетоводна дейност и човешки ресурси”; 

Община Павел баня разполага с достатъчен капацитет за подготовка и 

управление на проекти, финансирани по различни проекти и програми на ЕС и 

национални програми. 
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Община Павел баня е присъединена към модерните и съвременни 

администрации, които предлагат обширен набор и достъп до електронни услуги и 

документи, предоставяни и изградени в средата на Archimed eDMS. Интеграцията на 

Архимед в инфраструктурата на Общината предоставя възможности подаване на 

заявления по електронен път, оторизирани чрез личен електронен подпис, ЕГН, а 

също така и през изнесените работни места в другите населени места на общината. 

Според Програмата за достъп, която провежда постоянно наблюдение на 

законодателството и практиките, свързани с достъпа до информация в България, 

рейтингът на община Павел баня през 2020г. е 73%. 

Организационната структура и численост на общинска администрация Павел баня 

е представена във Фигура 8. 
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Фигура 8. Организационна структура и численост на общинска администрация Павел баня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

  

КМЕТ Заместник кмет по 

„Образование, 

социални дейности 

и финанси“ 

Секретар на 

община  

Заместник кмет по 

„Стопански 

дейности“ 

Заместник кмет по 

„ Екология, 

общинска 

собственост, 

туризъм и 

европейски 

проекти и 

програми“ 

Главен 

архитект -1 

бр. 

Звено за 

вътрешен одит 

– 2 бр. 

Звено, което 

подпомага и 

осигурява работата 

на Общински съвет 

– Павел баня – 1 

бр. 

Служител по 

сигурността на 

информацията

- 1 бр. 

Отдел „АО, ГРАО 

и ТО“ 

10 бр. 

Дирекция „Стопанска 

политика и управление на 

собствеността“ 

Отдел “Финансова-

счетоводна дейност 

и човешки ресурси“ 

13 бр. 

Кметове на 

кметства – 10 бр.  

 

Кметски наместник  

1 бр. 
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7. Културно-историческо наследство на община Павел баня. 

 

Материалното и нематериалното културно наследство и природни 

забележителности формират спецификата и уникалността на жизнената среда на 

община Павел баня. Община Павел Баня се отличава с древна история и богати 

традиции. Културното наследство на територията е представено от материални 

паметници с различна историческа, археологична и архитектурна стойност, както и от 

местните обичаи, традиции и културни прояви в общината. 

7.1. Недвижимо културно наследство. 

Община Павел Баня заема част от западната територия на  подбалканските 

полета, известни днес като Розовата долина. Тези земи,  съчетаващи разнообразие от 

сравнително равната и плодородна долина на  поречието на Тунджа;(Тонзос), 

обградена и предпазена от две планински  вериги, благоприятствана от голямото 

водно богатство на Тунджа и  многобройните и планински притоци, са били заселени и 

продължаващо  обитавани от дълбока древност до наши дни. Археологическата наука 

открива и  документира многобройни следи от човешка дейност, поселения и 

некрополи в  цялата Казанлъшка котловина, включително и в днешната територия на  

община Павел Баня. Документирани са археологически обекти и находки от  всички 

исторически периоди Праистория, Каменната, Бронзовата и Желязната  епохи, 

Античност и римско присъствие, Средновековие. Запазени са документи,  следи и 

недвижими паметници от Османското владичество, Възраждането и  Новото време. . 

Разкритите селища и селищни  могили са относително по-малобройни и 

разположени предимно в равнинната  част, а крепости и укрепени постове (т.н. 

„градища“) са разположени по  стръмните склонове на Стара планина и отчасти в 

Средна гора. 

Смята се, че най-древното известно население в този район са траките.  По-

конкретни сведения има за племето на траките-одриси. Към VІ-ІVв пр. Хр. в  техните 

общества се формират и първите форми на държавна организация на  чело на която 

стои цар-жрец. 

Траките са оставили многобройни материални следи в Казанлъшката  Долина – 

светилища, могилни насипи и обредни ями. В археологическата  литература (Мартин 

Христов, Ритуалните структури край Дъбене в контекста  на обредността през ранната 

бронзова епоха, сборник, стр. 18) тракийските  светилища се определят чрез три 

основни вида: скални светилища, рондели и  обредни ями. Към настоящия момент в 

границите на разглежданата територия  на община Павел Баня, няма разкрити обекти 

от този вид, но такива се намират  в непосредствено контактните общини. В 

Казанлъшка община скално  светилище „Вратата на слънцето“ (Бащин камък) над с. 

Бузовград, а в близост  до с. Дъбене, Карловско са открити обредни ями с богат 

археологически  материал. 

Възникването на Севтополис превръща Казанлъшката котловина в  един от 

главните центрове на тракийската държавност през ранната  елинистическа епоха. 

Този факт обяснява значителният ръст на  регистрираните обекти от късната желязна 

епоха (Домарадски 1991, 137).  Отдавна е поставен въпросът за наличието в 

Казанлъшко на центрове на  политическата власт съответно предхождащи и 

наследяващи Севтополис ( доц.  Нехризов). Свидетелство за това е откриването на 
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значителен брой  представителни гробни комплекси, датирани извън времето на 

съществуването  на Севтополис.  

Освен гробниците с куполни гробни камери с развит план с дромоси, в могилите 

са били изграждани и тухлени  гробове, често с тухли с вторична употреба. Известни 

са 9 тухлени гробници. 

По време на средновековната българска държава по околните ридове  били 

възстановени и построени много крепости, които пазели пътищата  свързващи 

Подбалканските полета със Северна и Южна България. Такива са  Калето, северно от 

с. Осетеново, Стара планина, Градището при връх Голям  Висок, югозападно от с. 

Турия. Топонимът Черковище по билото но средна тора  вероятно е свързан със 

Средновековния манастир „Св. Николай“, описан от  Димитър Христов Чорбаджийски 

(Чудомир, в определен период на живота си  директор на Историко-етнографския 

музей в Казанлък) в краеведско  изследване. При съвременни археологически 

изследвания е актуализирана  информация за 12 известни по литература 

средновековни крепости, на някои  от които са провеждани археологически 

проучвания. 

Съгласно Общия устройствен план на община Павел баня, са идентифицирани 

следните зони с археологически обекти: 

 Крайбрежна зона на яз. Копринка, включително подводни археологически 

обекти; 

 Североизточната част на общината и по-конкретно Зоната на Долно и  Горно 

Сахране – Асен-Скобелево и най-вече североизточната и част с  предполагаем 

(засега неизследван) втори голям тракийски селищен  център и голям некропол; 

 Обитавана зона в равнинните части на територията с отделни  идентифицирани 

обекти в землищата на Павел Баня, (м. Шильова  могила и м. Гердеме), з. 

Габарево, Търничени и Тъжа; 

 Най-голяма концентрация на неизследвани могилни насипи има в близост до 

поречието на р. Тунджа, в землищата Александрово  (източната част) и 

Осетеново.  

 Няколко групи подобни обекти се намират  и по поречието (долината) на р. 

Тъжа. 

В няколко землища са описани манастири, черковища, останки от църкви, ранно 

християнска базилика, Габарево, Манолово – останки от църкви, извън  съвременните 

населени места, които са датирани от Античността и Средновековието, с категория 

„местно значение“. 

В с. Тъжа са открити  останки от манастир и крепост от времето на Второто 

Българско царство, когато русалийския проход е бил връзката между Северна и Южна 

България. Има 6-7 извора, но единият е лековит и се намира в близост до стар 

манастир. Край целебния извор е изграден параклис. 

Следи от стари селища са открити в: с. Александрово - Останки от селище м. 

"Нова махала", 4.5км  югозападно; Следи от старо селище - м."Гьокче-су" под връх 

Висок – З км източно;  Павел Баня - Останки от старинно селище, местност "Кавака ", 

0,1 км южно;  Тъжа- Останки от старинно селище - м. "Габрака" - 2 км източно; 

Търничени - Останки от турско ceлo - м. "Омар", 1км северно и други. 
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На територията на община Павел има и редица военни паметници, някои от 

които са: 

         
Чешмата с Паметника Майка и Паметника 

на загиналите финландски войни в 
борбата за Национално освобождение 

 

 
 
 
 

 
Паметник на Цанко Минков – Комитата 

(1856-1944) – най-младия четник на 
Христо Ботев 

 
 

 

 

Паметник на Тодор Мазаров (1905-1975г), роден в Павел баня. Причисляван е 
към най-великите тенори на отминалия ХХ век – Енрико Карузо, Бениамино 
Джили, Аурелиано Пертиле, Алфред Нури. 
 

 
 

 Пълен списък на военните паметници е представен в Таблица 18. 

Таблица 18. Военни паметници на територията на община Павел баня. 

Военни паметници на територията на община Павел баня 

1. Паметник-чешма на загиналите във войните - гр. Павел баня 

2. Паметник на загиналите във войните - с. Горно Сахране 

3. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Горно Сахране 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

47 

4. Паметник-чешма на загиналите във войните 1912-1913 г. - с. Долно Сахране 

5. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Долно Сахране 

6. Паметна плоча на Минко Чалъков загинал в Отечествената война - с. Долно 
Сахране 

7. Паметна плоча-чешма на загиналите в Отечествената война - с. Долно Сахране 

8. Паметна плоча-чешма на Илия Найденов загинал в Отечествената война - с. Д. 
Сахране 

9. Паметна плоча на Илия Найденов загинал в Отечествената война - с. Долно 
Сахране 

10. Алея на безсмъртните - с. Долно Сахране 

11. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Асен 

12. Паметна плоча на Илия Маринов загинал в Отечествената война - с. Скобелево 

13. Паметна плоча на загиналите участници в Отечествената война - с. Габарево 

14. Паметна плоча на загиналите участници в Отечествената война - с. Търничени 

15. Паметник на загиналите участници в Балканската война – с. Тъжа 

16. Паметна плоча на загиналите участници в Отечествената война – с. Тъжа 

17. Паметна плоча на загиналите участници в Отечествената война – с. 
Александрово 

18. Паметен знак на ‘Загиналите участници в Отечествената война” – с. 
Александрово 

19. Паметна плоча на загиналите участници в Отечествената война – с. Манолово 

20. Паметна плоча на четник и опълченец – Минчо Калъфов -с. Асен 

21. Паметен знак в памет на загиналите в Руско-турската освободителна война – с. 
Скобелево 

22. Паметна плоча на опълченците от с. Габарево 

Източник: Регистър на военните паметници на територията на област Стара Загора. 

 

 Недвижимите културни ценности в общината са представени в таблица 19. 

Таблица 19. Недвижими културни ценности в община Павел баня. 

Населено място 

Недвижими 
културни 

ценности - 
брой 

Вид 

Архитектурно-
строителни и 
исторически 

Археологически Художествени 

Гр. Павел баня 9 6 3 - 

с. Александрово 10 9 2 1 

с. Търничене 4 2 1 1 

с. Манолово 7 6 - 1 

с. Осетеново 2 1 1 - 

с. Тъжа 12 11 1 - 

с. Габарево 15 12 2 1 

с. Турия 33 23 9 1 
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с. Виден 4 2 2 - 

с. Долно Сахране 3 2 - 1, групов 

с. Асен 1 - - 1 

с. Горно Сахране 1 - - 1, групов 

с. Скобелево 4 4 - - 

              Източник: Общ устройствен план на община Павел баня 

 

Най- важният и най-забележителния археологически обект от античността е  

Севтополис, столицата на одрисите. Той се намира извън територията на  общината, 

под водите на яз. Копринка. В близкия му хинтерланд, на  територията на община 

Павел Баня са идентифицирани множество могилни  насипи, най-често некрополи, но 

също и следи от селищни могили.  Голяма част от тези обекти, особено в средната и 

западната част на разглежданата територия все още не са проучени. Голяма част от 

могилните  насипи формират групи, някои са единични. В много случаи местното  

население им е дало имена. В археологическата литература тези безспорни  знаци на 

човешко присъствие и заселване на района се свързват с  присъствието на траките и 

пред-тракийските племена още от праисторията,  ранната и късната Античност, когато 

в тези общества се формират първите  форми на държавно управление. 

Най-значителната зона с концентрация на идентифицирани археологически  

обекти се намира на североизток от с. Скобелево и с. Горно Сахране,  непосредствено 

на границата със землище Ясеново и Голямо Дряново,  Казанлъшка община. Но този 

етап обаче обектите не са достатъчно проучени и  все още с твърде малки 

възможности за експониране и социализация.  

Друга зона с голяма концентрация на идентифицирани археологически обекти  

се намира в землището на с. Виден и с. Долно Сахране, в близост и във водите  на яз. 

Копринка (пулсиращо водно ниво). Всички обекти са с епоха на датиране  Античност, 

Бронзова епоха, Късна желязна епоха, Ранна желязна епоха. 

По поречието на р. Тунджа: Манолово-Александрово-Търничени има 

концентрация на  могилни насипи. 

Като една от основните насоки в сферата на информационното осигуряване на 

туристите в общината е изграждане на цялостна информационна система за 

проучените и експонирани  недвижими паметници в община Павел баня с основен 

туристически и информационен център в  гр. Павел Баня. 

7.2. Движимо културно наследство. 

 Движимото културно наследство на общината е представено в                

Етнографски музей „Дамасцена“, Културен комплекс „с. Турия – село музей, 

Джанановата къща в с. Габарево, Радучевата къща, с. Габарево, Комплекс „Бащино 

огнище” в с. Тъжа и Филиал в с. Търничени на художествената галерия в Казанлък с 

творби на Дечко Стоев, Стефан Янкулов, Христо Форев, скулптури на Иван Топалов, 

както и постоянна експозиция от дървопластика на обработени природни форми на 

художника Христо Йотов.  
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7.3. Нематериално културно наследство. 

Културният живот в община Павел баня е съсредоточен главно в читалищата. 

 Ежегодно се приема Културен календар в общината като по-значимите културни 

прояви в общината са: Международен фолклорен фестивал Празник на розата и 

минералната вода, гр. Павел баня; Национален детски празник на народо творчество 

Загорче в с. Долно Сахране, който се провежда през година; „Културата на моя етнос“, 

с. Горно Сахране, Чудомирови дни, гр. Павел баня и с. Турия, Годишна литературна 

награда и литературен конкурс „Стефан Фурнаджиев“, с. Габарево - Джананов къща, 

Старци в с. Турия и други. 

 Празникът на община Павел баня и гр. Павел баня се чества на 8 септември. 

 През 2021г. започва подготовката за отпечатване на Пътеводител на туриста с 

акцент Чудомир и неговите „Нашенци”. В общината функционира и Туристически 

информационен център. 

8. Селищна мрежа и жилищен сектор. 

 
8.1. Селищна мрежа. 

 Селищната мрежа на община Павел баня вкл. 13 населени места, в т.ч.: гр. 

Павел баня – административен център на общината и селата Александрово, Асен, 

Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Скобелево, 

Турия, Тъжа и Търничане. Административен център на общината е гр. Павел баня, 

който освен функционален е и пространствен център. 

Съгласно Общия устройствен план на общината като вторичен обслужващ 

център в общината е посочено с. Тъжа. 

Селищната мрежа на територията на общината се е формирала в зависимост 

от природните и теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението. 

Като цяло селищната мрежа може да се определи като мозаечно-дисперсно 

разположена в територията. Средната селищна гъстота (2.5 селища на 100 км2) e по-

малка от тази за страната. 

Средното отстояние между населените места е около 6 км, което е добра 

предпоставка за формиране и функциониране на единна жизнена териториална-

селищна среда. 

Съгласно Социално-икономическия анализ на районите, община Павел баня 

попада в групата на слабо урбанизираните общини (периферни) – 152 общини. 

По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики – всички са 

електрифицирани и водоснабдени, но в само някои от тях има частична канализация: 

с. Александрово, с. Виден, с. Габарево, с. Манолово, с. Осетеново, Като 

пространствена структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана върху 

цялата територия на общината.  

Категоризацията на населените места е представена в таблица 20 
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Таблица 20. Категоризация на населените места в община Павел баня и площ. 

Код Населено място Категория Площ на 
землището 

(ха) 

   

55021 гр. Павел баня  4 2955,2 

00309 с. Александрово 5 7902,0 

00697 с. Асен 6 1878,2 

10954 С. Виден 8 2015,2 

14026 С. Габарево 5 5799,8 

16924 С. Горно Сахране 5 1806,2 

22808 С. Долно Сахране 5 1495,7 

47101  С. Манолово 6 3437,1 

54153 С. Осетеново 5 3302,6 

66826 С. Скобелево 6 4801,2 

73451 С. Турия 7 6811,8 

73540 С. Тъжа 5 7090,1 

73688 с С. Търничени 6 2804,9 

             Източник: Актуална категоризация на населените места от 27.11.2018 г.; Общ 

устройствен план на община Павел баня 

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 

2013-2025г. и нейната Актуализация, гр. Павел баня попада в групата на градовете от 

пето йерархично ниво - много малки градове и села, центрове на общини. 

Община Павел баня е пряко свързана с община Казанлък и по-конкретно с град 

Казанлък що се касае до обслужване на населението от районния съд и прокуратура, 

както и от нотариус. Същото се отнася и до банки, финансови и застрахователни 

институции. Град Казанлък е център от 3-то йерархично ниво с микрорегионално 

значение за повече от една община. Той е естествен обслужващ център за населени 

места от общините Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево. По-големи градски 

центрове, които предоставят услуги от по-високо ниво (периодични и епизодични) в 

сферата най-вече на образованието и културата са Пловдив и Стара Загора. 

8.2. Жилищен сектор. 

 По данни на НСИ, броят на жилищата в общината през 2018г. е 7434, от които 

0,71% са държавни/общински, 0,39% са на юридически лица и 98,9% са на частни 

лица. Най-голям е делът на три-стайните и дву-стайните жилища – 42,76% и 22,81%. 

 Броят на жилищните сгради е 7582.  По вида на конструкцията, жилищният 

фонд е представен в четири обобщени  категории – панели, стоманобетон, масивни 

(носещи тухлени стени и стоманобетонни плочи или гредоред), паянтови. Панелните 

жилища са само 0,39%, разположени почни изцяло в общинския център и няколко от 

големите села. Стоманобетонните също са със символичен дял (0,70%) и също са 

предимно в града. Категорията «масивни» има дял от 39,23%. Най-масовият вид са 

паянтовите жилища – 59,67%, разположени предимно в селата 
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По отношение на етажността, почти 99% от фонда е в нискоетажни сгради. 

Средната етажност са част от фонда само на града (с малки разсейки в няколко села) 

и имат дялове по около 1%. В общината няма високи жилищни сгради. 

По показателя Жилища на 1000 души от населението, община Павел баня е с 

благоприятна стойност – 564,42 жилища на 1000 души, което е малко над средното за 

област Стара Загора. 

Средния брой лица на 1 жилище е 1,77%, почти колкото средната стойност за 

областта – 1,80%. 

9. Анализ на връзката на община Павел баня със съседните територии извън 

административните й граници, които имат потенциал да влияят върху 

развитието на населените места и териториите в рамките на общината. 

 

 Община Павел баня е част от района на BG3 Северна и Югоизточна България 

(NUTS 1) в границите на район BG34 Югоизточен (NUTS 2) и попада в обхвата на 

област BG344 Стара Загора (NUTS 3). 

1Функционално-йерархичната структура на мрежата от населени места в 

Югоизточния район се характеризира с два изявени центъра - Бургас и Стара Загора. 

И двата града са с население над 100 000 души (Бургас (202 434 д. към 31.12.2018 г.) и 

Стара Загора (135 715 д. към същата дата). Макар Бургас да има превес по отношение 

на населението и някои икономически показатели, Югоизточният район е единственият 

от българските райони, в който има два балансиращи се центъра - градове от второ 

йерархично ниво. 

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие, за територията 

на Югоизточния район, градове от трето йерархично ниво са областните градове 

Сливен, Ямбол и Казанлък. Тези градове успешно балансират влиянието на много 

големите градове и предотвратяват ефекта от моноцентричното развитие в 

територията на района. Ямбол оказва подкрепа на южните територии, а Сливен и 

Казанлък подкрепят развитието на северните части на региона и в това си качество са 

особено важни. Те са определени поради демографска големина и стабилност, 

налични функции с районно значение в сферата на икономиката, социалната сфера, 

образованието, културата. 

 В пространствено отношение, областните градове лежат на две оси, 

ориентирани изток - запад и районът се развива по около тях. Едната ос, на която са 

разположени Казанлък, Сливен, Карнобат и Айтос, минава между Стара планина и 

Средна гора. Втората ос е по-активна заради бързата връзка, и е разположена 

централно за района и свързва Стара Загора, Нова Загора, Ямбол и Бургас. 

 В пространствено отношение, община Павел баня попада под влиянието на гр. 

Казанлък - град от трето йерархично ниво - център с регионално значение в 

територията на областта, което е предпоставка за развитието на общината. Предвид 

местоположението на общината са налице възможности за изпълнение на съвместни 

проекти с община Казанлък, както и с останалите общини от област Стара Загора.  

                                                           
1
 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион 
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10. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално 

значение, предвидени за реализация на територията на община Павел баня. 

 
За периода 2021-2027г. не са предвидени за реализация големи 

инфраструктурни проекти с регионално и национално значение на територията на 

община Павел баня. 

11. SWOT-анализ. 

 
SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се 

идентифицират силните и слабите страни на община Павел баня, оценка на външните 

фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и 

потенциални заплахи за развитието на общината. При изготвянето на анализа са взети 

предвид и резултатите от проведените проучвания сред заинтересованите страни в 

контекста на изготвяне на ПИРО на община Павел баня. 

SWOT АНАЛИЗ 
Силни страни Слаби страни 

 
1. Благоприятно транспортно-

географско местоположение. 
2. Град Павел баня e национален 

балнеоложки курорт. 
3. Наличие на голям потенциал за 

използване възможностите на 
различните ВЕИ – вятърна, слънчева 
и геотермална енергия и биомаса. 

4. Наличие на голям воден потенциал 
на територията на общината. 

5. Община Павел Баня притежава 
термоминерални води с национално 
значение, които са в град Павел 
Баня, с проектно доказани 
потенциални възможности за 
увеличено водно количество. 

6. Благоприятни климатични са особено 
благоприятни за отглеждане на 
маслодайна роза, мента, лавандула и 
други етерично-маслени култури, 
тютюн и овошки. 

7. Община Павел баня е част от 
Долината на розите, която обхваща 
Карловската и Казанлъшката 
котловина. Долината е известна с 
отглеждането на рози с промишлена 
цел и е сред символите на България. 

8. Висок дял на горските територии, 
които имат голямо значение за 
икономиката на общината и региона 
като източник на дървесина, 

1. Нисък финансов принос към 
областната икономика. 

2. За периода 2014-2019г. се 
наблюдава намаляване на 
населението на общината. 

3. Отрицателен естествен 
прираст на населението. 

4. Влошена възрастова структура 
и процес на застаряване на 
населението. 

5. Недостатъчно развита спортна 
инфраструктура и 
необходимост от 
модернизация на 
съществуващите обекти. 

6. Амортизирана водопроводна 
мрежа в малките населени 
места в общината. 

7. Липса на канализация в някои 
от малките населени места в 
общината. 

8. Необходимост от 
модернизация на ПСОВ. 

9. Община Павел баня попада в 
списъка на районите със 
значителен потенциален риск 
от наводнения.  
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странични ползвания, ловни, 
туристически дейности и заетост за 
населението. 

9. Развит планински и еко-туризъм, 
предпоставка за които са защитените 
местности, резервати и природни 
забележителности  в рамките на 
общината. 

10. Структуроопределящ отрасъл за 
общинската икономика е 
„Преработваща промишленост“. 

11. Дърводобивната и 
дървопреработвателна 
промишленост на базата на горските 
ресурси е с водеща роля в 
развитието на промишлеността.  

12. За периода 2014-2019г. се наблюдава 
подобрение на икономическото 
състояние на общината. 

13. Екологично чист район, което 
благоприятства създаването на 
стопанства, произвеждащи 
биологична продукция. 

14. Развит туризъм и туристическа 
инфраструктура. Град Павел баня е 
балнеоложки център с международна 
известност, което го прави 
посещавано място както от 
български, така и от чуждестранни 
туристи. 

15. Ниско равнище на безработица и 
нарастване доходите на населението 
за периода 2014-2019г. 

16. Оптимизирана мрежа от 
образователни институции, 
отговарящи на потребностите на 
населението. 

17. Развита здравна и социална 
инфраструктура. 

18. Развита културна инфраструктура и 
културни институции.  Богат културен 
живот и прояви, благоприятстващи 
развитието на културен и фестивален 
туризъм. 

19. Богато културно наследство, 
представено от материални 
паметници с различна историческа, 
археологична и архитектурна 
стойност, както и от местните обичаи, 
традиции и културни прояви в 
общината. 

20. Добре развита транспортна 
инфраструктура и много доба 
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достъпност на територията на 
общината. 

21. Добре развита електроснабдителна 
мрежа. 

22. Наличие на ВЕИ централи. 
23. Информационна и 

телекомуникационна 
инфраструктура. 

24. Добре изградена и функционираща 
система по управление на 
отпадъците. 

25. Добро качество на компонентите на 
околната среда. 

26. Добре развита селищна мрежа. 
27. Община Павел баня разполага с 

достатъчен капацитет за подготовка и 
управление на проекти, финансирани 
по различни проекти и програми на 
ЕС и национални програми. 

 

Възможности Заплахи 
1. Развитие на биологични стопанства. 
2. Продължаване изграждането на ВЕИ 

централи на територията на 
общината въз основа на богатия 
потенциал от ВЕИ. 

3. Подобряване енергийната 
ефективност на общината. 

4. Развитие на културен и фестивален 
туризъм. 

5. Използване възможностите за ПЧП 
за реализация на различни по вид 
проекти на територията на общината. 

6. Реализация на съвместни проекти 
със съседни общини в област 

1. Невъзможност за финансиране 
на големи инфраструктурни 
проекти, необходими за 
подобряване качеството на 
живот в общината. 

2. Влошаване качеството на 
техническата инфраструктура. 

3. Замърсяване на околната 
среда. 

4. Природни рискове и 
неблагоприятни климатични 
промени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

55 

12. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво, 

изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД. 

 

Социално-икономическия анализ на районите в Република България представя 

резултатите от проведеното изследване в първи и втори етап от работата по Договор 

№ РД-02-37-76/30.07.2018 г. между Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и Националния център за териториално развитие ЕАД. 

Териториалният обхват на Анализа обхваща цялата страна и всички административно-

териториални и статистически единици. Тематичният обхват на социално-

икономическия анализ обхваща основни тематични направления: икономическо 

развитие (малки и средни предприятия, чуждестранни преки инвестиции, 

научноизследователска и развойна дейност); туризъм (туристически ресурси и 

инфраструктура, специализация); социално развитие (демография, образование, 

здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица), пазар на труда; култура и 

културно наследство; транспортна (пътен, железопътен, въздушен и воден транспорт) 

и инженерно-техническа инфраструктура (енергийни системи и мрежи, 

водоснабдяване и канализация, газоснабдяване, телекомуникации, управление на 

отпадъците); жилищен сектор (състояние на жилищния фонд, специфики на 

българския пазар); регионално и градско развитие (териториален модел, оси и 

центрове на развитие, агломерационни ареали); околна среда (състояние, НЕМ, 

изменение на климата, разходи за околна среда); управление и административен 

капацитет; ефективност на проектите и усвоените средства по оперативни програми, 

съфинансирани от Европейските фондове и от други финансови инструменти. 

Таблица 21. Описание на взаимовръзките на анализа на община Павел баня с 
резултатите от проведения хоризонтален социално-икономически анализ на районите 
на национално ниво, изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД. 

Резултати от преведения 
хоризонтален социално-икономически 

анализ на районите на национално 
ниво 

Резултати от проведения социално-
икономически анализ на община 

Павел баня 

ТЕРИТОРИАЛНО-УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ 

Видове общини по степен на 
урбанизация: 

 Силно урбанизирани общини 
(централни); 

 Средно урбанизирани общини 
(междинни); 

 Слабо урбанизирани общини 
(периферни); 

 
Селищна мрежа и урбанистично 
развитие: 

 Столица, градове от първо и 
второ йерархично ниво; 

 Градове от трето йерархично 
ниво; 

 Градове от четвърто йерархично 
ниво; 

Съгласно НКПР, община Павел баня 
попада в групата на слабо 
урбанизираните общини (периферни). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съгласно Националната концепция за 
пространствено развитие, гр. Павел баня 
попада в групата на центрове на общини 
от пето йерархично ниво - много малки 
градове и села. 
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 Група центрове от пето 
йерархично ниво; 

В НКПР групата центрове от пето 
йерархично ниво са много малки градове 
и села, центрове с общинско значение за 
територията на съответните общини.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Община Павел баня не попада в 
агломерационни ядра и ареали. 

ДЕМОГРАФИЯ 

Процес на застаряване на населението, 
намаляваща раждаемост, висок 
отрицателен естествен прираст, 
постоянна емиграция. 
Леко нарастване делът на градското 
население. 
Слабо намаляване гъстотата на 
населението. 
Преобладаваща българска етническа 
група. 

Демографската ситуация в общината е 
аналогична, с изключение на 
механичното движение на населението. 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

БВП и БВП на глава от населението 
нараства. 
 
Средният годишен доход на лице от 
домакинството нараства  и през 2017г. е 
5586 лв. 
 
Нарастване на средната годишна брутна 
заплата на наетите по трудово и 
служебно правоотношение и през 2017г. 
е 12 448 лв. 
 
 
Рискът от бедност е значително по-висок 
в селските райони, особено в слабо 
населените региони. 
 
БДС повтаря картината от развитието на 
икономиката в териториален аспект. На 
национално ниво трайно водещ в 
изследваните години се очертава 
третичният сектор (услуги), следван от 
вторичния сектор (индустрия). 
 
На национално ниво, обемът на ЧПИ с 
натрупване, макар и бавно има явна 
тенденция на повишаване. Малки 
колебания има в годините на световната 
икономическа криза. 
Проследявайки динамичния ред 2010–
2017 година на разходите за 
научноизследователска дейност се 

- 
 
По данни на И.П.И. средната брутна 
месечна заплата в община Павел баня 
през 2019г. е 1004 лв.  
Средната годишна работна заплата за 
периода 2014-2019г. нараства от 8 257 
лв. през 2014г. на 11 117 лв. през 2018г. 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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налага изводът, че на национално ниво 
има положителна тенденция на ръста в 
паричен еквивалент. 

ПАЗАР НА ТРУДА 

Коефициентът на икономическа 
активност (15-64 г.) расте във всички 
райони. 
Ръст на заетостта на населението на 
възраст 15-64г. 
В повечето области безработицата 
приближава по-ниските нива от 2008 г., 
но все още има области, в които 
коефициентът остава двуцифрен, което 
показва сериозни структурни проблеми 
на местните пазари на труда и ниска 
мобилност на населението.  
 

По данни на Агенция по заетостта към 
Министерство на труда и социалната 
политика, равнището на безработица в 
общината намалява от 16,3% през 2014г. 
на 2,9% през 2019г. при средна за 
страната 5,6%. 

ТУРИСТИЧЕСКО РАЙОНИРАНЕ 

Териториален обхват на туристическите 
райони в България. 

Община Павел баня попада в обхвата на 
туристически Район Долина на розите 
(19 общини), в т.ч. Област Пазарджик – 
общини Панагюрище, Стрелча. (2); 
Област Пловдив – общини Карлово, 
Хисаря, Сопот. (3); Област Сливен – 
общини Сливен, Твърдица. (2); София 
област – общини Антон, Златица, 
Пирдоп, Чавдар, Копривщица, Мирково, 
Челопеч. 
(7); Област Стара Загора – общини 
Николаево, Мъглиж, Павел баня, 
Гурково, Казанлък. (5) 

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

Образование: 
 
Броят на училищата и учениците 
продължава да намалява, поради 
ниската раждаемост и емиграцията. 
Аналогично е положението и с висшето 
образование, където се забелязва 
намаляване на броя на обучаващите се, 
както поради демографските фактори, 
така и поради пренасочването на част от 
тях към университетите в други държави 
членки на ЕС, с по-високо качество на 
образованието. Забелязва се 
повишаване единствено на броя на 
учениците в професионалните училища. 
Учениците са 587.8 хил. и в сравнение с 
2014 г. намаляват с 16.6 хил. 
Намаляването на броя на училищата и 
на учениците е трайна тенденция, 

 
 
 
Училищната структура и мрежа в община 
Павел баня е съобразена с действащите 
законови и подзаконови документи и 
нормативи и с местните, държавни и 
европейски стратегии за развитие на 
образованието. 
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резултат от ниската раждаемост и 
емиграцията. Закриват се училища. 
Материалната база на образователната 
система осигурява нормален учебен 
процес. 
Интегрирането на ромите в 
образователната система ще 
продължава да бъде предизвикателство, 
както и сегрегацията на ромските 
училища. 
 
Здравеопазване: 
 
Отдалечеността на селищата от мястото 
на предлагане на медицинска помощ 
(първична, специализирана, болнична, 
спешна и неотложна), изследвана с 
изохроните на достъпност в границите на 
обслужваната територия показва 
относително равномерно покритие на 
страната от мрежата от лечебни 
заведения. Това осигурява равни 
възможности за достъп до здравните 
услуги на хората, включително и на 
живеещите в малки населени места, 
отдалечени от градските центрове. 
Същото се доказва и от мрежата на 
центровете за спешна медицинска 
помощ (ЦСМП) и филиалите за спешна 
медицинска помощ (ФСМП), които 
покриват изцяло националната 
територия и са гаранция за бърза 
реакция и осигурен 30 минутен изохрон в 
рамките на обслужваната територия. 
Основните проблеми са свързани с 
необходимостта от подобряване на 
транспортната инфраструктура в 
отдалечените територии, подмяната и 
съвременното и пълноценно оборудване 
на подвижния състав и осигуряването на 
квалифициран медицински персонал 
 
Социални услуги: 
 
Неравномерно териториално 
разпределение на мрежата от услуги по 
общини; и недостиг на подходяща 
материална база или терени за 
изграждането на социална 
инфраструктура. 

 

 
 
 
 
 
Материалната база на образователната 
система осигурява нормален учебен 
процес. 

 
 
 
 
 
 

 
Здравната система в общината е 
отлично развита. По данни на И.П.И., 
през 2017г. на се падат 534 души на 1 
лекар, а на 1 аптека се падат 1882 души. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социалната инфраструктура и услуги на 
територията на общината са добре 
развити и задоволяват нуждите на 
населението. 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
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Пътна инфраструктура: 
 
Общините са категоризирани в пет групи: 
с ниска гъстота на общинската пътна 
мрежа, с гъстота под средната за 
страната, със средна гъстота, с гъстота 
над средната за страната и с висока 
гъстота на общинската пътна мрежа 
 
 
ЖП мрежа: 
 
Средната гъстота на изградената жп 
мрежа в страната е 36.3 km/1000 km2 и 
областите, които имат близка до тази 
гъстота попадат в група с интервал от 30 
до 42 km/1000 km2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Електроенергийна мрежа: 
 
В национален план електроенергийната 
мрежа е добре развита, всички населени 
места са електроснабдени и районите на 
ниво 2 (NUTS 2) не се нуждаят от 
специална подкрепа. 
 
 
 
Газоразпределителна мрежа: 
 
България е разделена на 5 
газоразпределителни района с 
определени територии за изграждане на 
газоразпределителни мрежи, като тези 
райони не включват общините, които 
са по-отдалечени от главните 
газопреносни тръбопроводи и основните 
им разпределителни разклонения. 
Осигуряването на достъп до 
перспективен и ефективен енергиен 
източник за 
промишлеността, домакинствата и 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На територията на общината е развит и 
жп транспорта, представен от жп линия 3  
- Илиянци – Карлово – Тулово – Дъбово - 
Зимница и Карнобат – Комунари - 
Синдел разпределителна – Варна 
фериботна – Разделна – която обслужва 
най-северната част на Югоизточния 
район, свързвайки го с вътрешността на 
страната. В участъка Карнобат-Варна 
линията е включена в широкообхватната 
TEN-T мрежа на територията на страната 
и свързва ЮИР със Североизточния 
район. 

 
 
 

 
Всички населени места в общината са 
електроснабдени.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Към момента мрежата не е  развита на 
територията на общината. 
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обществените сгради в общините, които 
не са включени в 
списъка на определените територии за 
газоразпределение, е важно условие за 
подобряване на 
бизнес средата и насърчаване на 
икономическото развитие и 
конкурентоспособността.  
 
 
ВЕИ: 
В съответствие с поетите ангажименти 
за изпълнение на европейската 
стратегия „Енергетика 2020”, България 
вече е преизпълнила поставените 
национални цели за увеличаване 
използваемостта на Възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ). 
Изграждането на различни видове 
електроцентрали от ВИ минава през своя 
„пик” в средата на периода 2007-2013 г., 
когато изградените мощности нарастват 
почти 50%, а през периода 2013-2018 г. - 
малко над 2%, което се дължи и на 
променената по-късно държавна 
политика в това отношение. 
 
Енергийна ефективност: 
 
Съгласно чл.12 от Закона за енергийната 
ефективност  общините разработват и 
приемат програми по Енергийна 
ефективност (ЕЕ), съответстващи на 
целите, заложени в актовете по чл 5, ал. 
3, т. 1–4. от закона, свързани с 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградите. 
 
Широколентово покритие и достъп до 
Интернет: 
 
Широколентовото покритие в България е 
над средните стойности за ЕС, но се 
наблюдава дисбаланс между гъсто 
населените места и слабо населените 
места. По данни на НСИ, през 2018 г. 
71,5% от домакинствата в страната имат 
широколентов достъп до Интернет, като 
за градовете тази стойност е 75,7%, а за 
селата - 58%. 
 
Водоснабдителна инфраструктура: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Съгласно ВЕИ регистъра, в община 
Павел баня функционират 6 бр. 
фотоволтаични електрически централи,  
1 бр. вятърна електрическа централа, 1 
бр. микро водноелектрическа централа и 
1 бр. водноелектрическа централа 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В общината е осигурено достъп до 
Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

61 

България има добре развита 
водоснабдителна система, която към 
края на 2017 г. осигурява вода на 99,4% 
от населението на страната. Над 5 000 
населени места са обхванати от 
централизирани водоснабдителни 
системи с обща дължина на 
водопроводите, надхвърляща 75 000 km. 
Единични са населените места без 
централно водоснабдяване. 
 
Канализационна мрежа и ПСОВ: 
 
В сравнение с водоснабдителната 
инфраструктура, изградеността на 
канализационната мрежа в населените 
места и на селищни пречиствателни 
станции за отпадъчни води (ПСОВ) в 
страната изостава. През 2017 г. само 
76% от населението е обхванато от 
канализационни мрежи, а по-малко от 
две трети (63,4%) е обслужено с 
пречиствателни станции за отпадъчни 
води. 

Относителния дял на населението с 
водоподаване е 100%. Няма населени 
места в общината без водоподаване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Канализационна мрежа в община Павел 
баня е изградена в гр. Павел баня, с. 
Александрово, с. Виден, с. Габарево, с. 
Горно Сахране, с. Манолово, с. 
Осетеново, с. Скобелево, с. Тъжа и с. 
Търничене. Канализационната мрежа на 
гр. Павел баня е изградена на 95%. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Доброто управление на отпадъците 
намалява натиска върху дейностите по 
депониране им. 
Предадените за депониране битови 
отпадъци във всички райони на страната 
намаляват за периода 2011-2017.г 

На територията на община Павел баня 
функционира добре организирана 
система за сметосъбиране и 
транспортиране, която покрива всички 
населени места.  
Организираната система за събиране и 
транспортиране на ТБО обхваща всички 
населени места на територията на 
общината. Депонирането се 
осъществява на Регионално депо гр. 
Стара Загора. Депото започва реално да 
функционира от началото на 2017г. и е 
част от Регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Стара Загора. 
 
 

ОКОЛНА СРЕДА 

Основен проблем по отношение на 
качеството на атмосферния въздух в 
населените места в страната 
продължава да е замърсяването с фини 
прахови частици. 
Подобрява се качеството на 
повърхностните води в страната. 
Нивата на шум в повечето от 
изследваните пунктове са над нормата. 

 
 
 
Състоянието на компонентите на 
околната среда в община Павел баня е 
добро. 
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НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА 

Според дела на териториите заети от 
обекти на НЕМ българските общини 
могат да се разделят на 6 групи. 

Община Павел баня попада в Четвърта 
група - 35-50% (35 броя) - Общините от 
тази група са със дял на обектите от 
НЕМ над средното ниво за страната, като 
обхващат за половината от общинската 
територия. При тях има по-голям баланс 
между природозащита и забрани. 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

Административния капацитет на 
местните власти е от съществено 
значение за растежа на териториалните 
единици. 

Община Павел баня разполага с 
достатъчен административен капацитет 
за разработване и управление на 
проекти. 
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Част III. Цели и приоритети за развитие на община Павел баня за 

периода 2021-2027г. 
 

1. Използван подход и изисквания при разработването на стратегическата част 

на ПИРО. 

 

ПИРО на община Павел баня съдържа визия за развитието на общината, 

стратегически цели, както и приоритети, насочени към потенциала за развитие на 

територията със съответни мерки към тях. 

Използването на интегриран подход за планиране на регионалното и 

пространственото развитие на общината изисква целите и приоритетите да бъдат 

съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала 

за специфичното развитие на общината, мрежата от населени места и отделните 

сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности 

и др.), залегнали в Общия устройствен план на община Павел баня. 

ПИРО на община Павел баня е разработен като част от общата система от 

стратегически документи, установена със законодателните разпоредби и в рамките на 

националната политика за регионално развитие, като интегрира регионалното и 

пространственото развитие.  

Чрез прилагането на единен поход на планиране на регионалното и 

пространствено развитие взаимната обвързаност и йерархична съподчиненост на 

системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие, чрез използването на механизми за широко партньорство 

и координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, 

както и на общи инструменти за финансово подпомагане, се постига по-значим ефект и 

ефикасност за реализация на целите на местното развитие. 

В тази част на ПИРО е определена стратегията за реализация на плана, която 

обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните визия, определените 

стратегически цели на развитието и свързаните с тях приоритети за действие, които 

ще бъдат реализирани посредством изпълнението на Програмата за реализация на 

ПИРО (предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, 

финансирането и изпълнението на конкретни проекти). 

Целите и приоритетите на ПИРО  на община Павел баня са определени в 

съответствие с целите и приоритетите на стратегическите документи за регионално и 

пространствено развитие на по-високите нива: Интегрирана стратегия за развитие на 

Югоизточен регион за периода 2021-2027г., Националната програма за развитие: 

България 2030, Актуализираната национална концепция за пространствено развитие, 

както и с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027г., като са 

обвързани с постигането на конкретни резултати за територията на община Павел 

баня.  

Целите на ПИРО отразяват местните потенциали за развитие и да се 

съсредоточават върху решаването на идентифицираните конкретни проблеми на 

община Павел баня. Приоритетите, дефинирани в ПИРО са в съответствие с 

предвижданията на НКПР и другите секторни политики. Приоритетите логически 
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произтичат от изводите на аналитичната част на документа, като са фокусирани върху 

конкурентните предимства на община Павел баня. 

Визията за развитието на община Павел баня дава характеристики на 

специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. 

2. Стратегическа рамка. 

 
Стратегическата рамка на ПИРО на община Павел баня вкл. визия за развитие, 

стратегически цели и приоритети за развитие с формулирани конкретни мерки и 

дейности/проекти към тях. 

Фигура 9. Стратегическа рамка на ПИРО на община Павел баня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритети за развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визия: 

Община Павел баня – модерен 

балнеоложки център със съхранена 

култура и природни дадености, 

стабилна икономика и висок 

стандарт на живот за своите жители 

 

Стратегически цели 

Стратегическа цел 1. 

Постигане на балансиран 

икономически растеж чрез 

използване на местните 

потенциали и предимства. 

Стратегическа цел 2. 

Съхранение и развитие на 

човешкия капитал  и 

осигуряване на висок жизнен 

стандарт на населението. 

Стратегическа цел 3. 

Устойчиво развитие на 

територията на община 

Павел баня. 

Приоритети за развитие 

Приоритет 1. 

Насърчаване на 

предприемачеството 

и инвестициите и 

подкрепа за 

традиционните за 

общината отрасли. 

Приоритет 2. 

Превръщане на 

Община Павел 

баня в 

привлекателно 

място за живот, 

осигуряващо 

качествени услуги 

за населението. 

 

З
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и
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Приоритет 3. 

Интегрирано 

териториално 

развитие и 

опазване на 

околната среда. 

Приоритет 4. 

Качествено 

управление и 

партньорство. 

 

Мерки/дейности/Проекти 
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2.1. Визия. 

Визията на община Павел баня дава насоките за бъдещото развитие на 

общината въз основа на нейния специфичен потенциал. 

Визията за развитие на община Павел баня за периода 2021-2027г. е: 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Стратегически цели. 

Стратегическа цел 1. Постигане на балансиран икономически растеж чрез използване 

на местните потенциали и предимства. 

 

Тази стратегическа цел подкрепя действия и мерки за насърчаване на 

предприемачеството и инвестициите на територията на общината. Акцент е поставен 

върху усъвършенстването на утвърдените отрасли в общината, като балнеологията, 

туризма, преработващата промишленост, горското и селското стопанство. Други 

дейности са: модернизация и технологично обновление на съществуващите МСП в 

общината и създаване на нови, както и продължаване оползотворяването на 

възможностите за изграждане на производствени мощности за производство на 

електроенергия от ВЕИ. 

Стратегическа цел 2. Съхранение и развитие на човешкия капитал  и осигуряване на 

висок жизнен стандарт на населението. 

 

Стратегическата цел е насочена към създаване на условия за запазване и 

развитие на човешкия капитал на община Павел баня чрез подобряване и развитие на 

системите и инфраструктурата на образованието, здравеопазването, социалните 

дейности, култура и спорт, както и дейности за подобряване на заетостта, доходите и 

социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение. Акцент е 

поставен и върху качественото управление, основано на партньорство и прозрачност. 

Стратегическа цел 3. Устойчиво развитие на територията на община Павел баня. 

 

Качествената инфраструктура е от ключово значение за цялостното развитие на 

общината. Регионалната и местна инфраструктура са ключов фактор, стимулиращ 

развитието на бизнеса и икономическото приобщаване на цялата територия. Тук са 

вкл. дейности за интегрирано териториално развитие чрез комплексна поддръжка и 

Визия: 

Община Павел баня – модерен 

балнеоложки център със съхранена 

култура и природни дадености, 

стабилна икономика и висок 

стандарт на живот за своите жители 
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развитие на инфраструктурата в общината, подобряване достъпността и свързаността 

на територията и опазване на околната среда. 

2.3. Приоритети за развитие. 

Стратегическата част на ПИРО на община Павел баня вкл. 4 приоритета за 

развитие с конкретни мерки/дейности/проекти за изпълнение. 

Приоритет 1. Насърчаване на предприемачеството и инвестициите и подкрепа за 

традиционните за общината отрасли. 

 

Мярка 1.1. Насърчаване на инвестиционната активност и предприемачеството. 

 Изготвяне на Инвестиционен профил на община Павел баня с цел привличане 

на инвестиции и стимулиране развитието на ПЧП; 

 Изготвяне на ПУП за малките населени места в общината; 

 Създаване на нови МСП в общината; 

Мярка 1.2. Енергийна ефективност, модернизация и технологично обновление на 

съществуващите МСП в общината. 

Мярка 1.3. Стимулиране изграждането на централи за производство на електроенергия 

от ВЕИ. 

Мярка 1.4. Стимулиране развитието на интензивно селско и горско стопанство. 

 Модернизация на съществуващите стопанства; 

 Създаване на нови стопанства и стимулиране производството на биологична 

продукция; 

 Проучване и усвояване на подпочвените води в общината, развитие на поливно 

земеделие; 

 Инвестиции в развитието на дървопреработваща промишленост 

Мярка 1.5. Устойчиво развитие на туризма в общината. 

 Активно участие на община Павел баня и сътрудничество с Организацията за 

управление на туристически район „Долината на розите“; 

 Опазване на природното наследство и биологичното разнообразие на община 

Павел баня; 

 Поддръжка, опазване и социализиране на обектите на културното наследство в 

общината; 

 Поддръжка, подобряване и развитие на туристическата инфраструктура; 

 Проекти/дейности за развитие на културния и фестивален туризъм в общината. 

 

Приоритет 2. Превръщане на Община Павел баня в привлекателно място за живот, 

осигуряващо качествени услуги за населението. 

 

Мярка 2.1. Осигуряване на равен достъп до образование и качествена образователна 

инфраструктура. 
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 Проекти/дейности за модернизация на училищата на територията на общината; 

 Проекти/дейности за модернизация на детските заведения на територията на 

общината; 

 Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на обучение; 

 Въвеждане на дуална система на обучение в училищата в общината; 

 Създаване на достъпна среда, педагогическа и психологическа подкрепа за 

образователната интеграция на децата от уязвимите групи; 

Мярка 2.2. Модернизация и развитие на здравната и социална инфраструктура и 

социални дейности. 

 Подобряване и развитие на здравната и социална инфраструктура и социални 

услуги на територията на общината; 

- Реконструкция, модернизация и оборудване на Дома за стари хора, с. 

Търничени; 

- Изграждане на Градска баня в гр. Павел баня с минерална вода и създаване и 

прилагане на иновации за подобряване здравето на посетителите; 

 Проекти/дейности за подпомагане на социално-икономическата интеграция на 

групите в неравностойно положение; 

Мярка 2.3. Модернизация и развитие на културните институции и развитие на 

културните дейности. 

 Рехабилитация, модернизация и обновяване на читалищата в общината; 

 Превръщане на читалищата в съвременни културно-информационни центрове, 

предоставящи необходимия набор от услуги за гражданите и бизнеса; 

 Превръщане на народните читалища в реални структури на гражданското 

общество; 

 Развитие на културните дейности и инициативи в общината. 

Мярка 2.4. Развитие на спортната инфраструктура в общината и насърчаване на 

младежките дейности. 

 Изграждане на нови обекти на спортната инфраструктура; 

 Модернизация на съществуващите обекти на спортната инфраструктура в 

общината; 

- Реконструкция и модернизация на общински плажен комплекс; 

- Реконструкция и модернизация на градския парк и облагородяването му; 

 Организация и провеждане на масови спортни прояви; 

Мярка 2.5. Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на заетостта на 

населението. 

 Проекти/дейности за осигуряване на заетост и възможност за повишаване на 

квалификацията и преквалификацията на безработните лица; 

 Подобряване достъпа до заетост за безработните лица. 

 

Приоритет 3. Интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда. 

 

Мярка 3.1. Рехабилитация на общинската пътна инфраструктура. 
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 Проекти/дейности за рехабилитация на общинската пътна инфраструктура. 

Мярка 3.2. Развитие и поддръжка на ВиК инфраструктурата в общината. 

 Рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в община Павел 

баня; 

 Доизграждане на канализационната мрежа в малките населени места в 

общината; 

 Модернизация на ПСОВ. 

Мярка 3.3. Подобряване на енергийната ефективност и използване на ВЕИ 

 Внедряване на енергоспестяващо улично осветление; 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищата на територията на  

общината; 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в детските заведения на 

територията на  общината; 

 Доизграждане на сградата на общинска администрация Павел баня; 

 Газификация на гр. Павел баня; 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и използване потенциала на 

ВЕИ; 

Мярка 3.4. Подобряване облика на населените места и развитие на зелената система 

в община Павел баня. 

 Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Павел баня; 

 Рехабилитация на уличната мрежа в малките населени места в общината; 

 Развитие на зелената система в общината; 

 Изграждане на детски площадки на територията на община Павел баня; 

 Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих и спорт; 

 Изграждане на велоалеи в населените места в общината. 

Мярка 3.5. Подобряване на цифровата свързаност и достъпност на община Павел 

баня. 

 Осигуряване на широколентов интернет във всички населени места в 

общината; 

 Разработване на Географска информационна система на община Павел баня. 

Мярка 3.6. Опазване на околната среда и мерки за ограничаване въздействието на 

климатичните промени. 

 Проекти/ дейности за подобряване управлението на отпадъците; 

 Повишаване осведомеността на населението за дейностите в сферата на 

опазването на околната среда и мерки за ограничаване въздействието на 

климатичните промени; 

 Проекти/ дейности за защита на населението от природни бедствия и 

опасности, свързани с промяна в климата; 

 Опазване и популяризиране на защитените територии и биологичното 

разнообрази; 

 Опазване и възстановяване на горския фонд. 

 

Приоритет 4. Качествено управление и партньорство. 
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Мярка 4.1. Повишаване на административния капацитет на община Павел баня. 

- Квалификация/Преквалификация и обучение на служителите от ОА-Павел баня. 

Мярка 4.2. Развитие и поддръжка на комплексното административно обслужване и 

електронните услуги за гражданите и бизнеса в общината. 

Мярка 4.3. Управление в партньорство.  

- Реализация на съвместни проекти със съседни общини в рамките на област 

Стара Загора; 

- Реализация на съвместни проекти с партньорски организации; 

Мярка 4.4. Организиране на съвместни мероприятия с цел осигуряване участие на 

гражданите, бизнеса и НПО в общината при формирането и прилагането на местните 

политики за развитие.  

Част ІV. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и 

изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за 

партньорство и осигуряване на информация и публичност. 
 

Главна цел при разработването на ПИРО на община Павел баня бе да се 

осигури прилагането на принципа за партньорство и сътрудничество.  

В тази връзка, съгласно Методическите указания за разработване и прилагане 

на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г., при 

стартиране на процеса на изготвяне на ПИРО, бе разработена Комуникационна 

стратегия. 

Комуникационната стратегия е инструмент, който регламентира принципи, 

правила и процедури за поддържане на постоянно и ефективно взаимодействие със 

заинтересованите органи, организациите, икономическите и социалните партньори, 

както и с физически и юридически лица, които проявяват отношение към развитието на 

общината.  

Основната цел на Комуникационната стратегия е да гарантира прилагането на 

принципа на партньорство и да осигури прозрачност на процеса по изготвяне и 

реализация на ПИРО чрез одобрение, изпълнение и проследяване на набор от 

подходящи мерки и действия. 

В Комуникационната стратегия са идентифицирани заинтересованите страни, 

посочени са конкретни механизми за стимулиране активното им участие в изготвянето 

на ПИРО, както и за осигуряване на прозрачност и информация относно очакваните 

резултати и ползите за местната общност като цяло. 

Представителите на заинтересованите страни в ПИРО до голяма степен се 

препокриват с т.н. целеви групи и са: 

 Вътрешни целеви групи - Общинска администрация – Павел баня и 

представители на Общински съвет.; 
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 Външни целеви групи – граждани, НПО и представители на бизнеса в 

общината. 

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с 

икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 

юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, като се цели 

предоставяната информация да достигне максимален брой представители на 

заинтересованите страни и да се осигури тяхното участие в обсъжданията и вземането 

на решенията. Общественото обсъждане на ПИРО се провежда в неприсъствена 

среда поради усложнената епидемична обстановка в страната. 

Принципът на партньорство и сътрудничество с представителите на различните 

групи заинтересовани страни ще се прилага в рамките на целия процес по изпълнение 

на ПИРО. Обществеността ще бъде информирана за начина на изпълнение на 

мерките от програмата за реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са 

били изразходвани финансовите ресурси, с които е било обезпечено изпълнението на 

програмата за реализация. Предвидените дейности включват: 

 Публикуване на Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО на 

интернет страницата на общината; 

 Публикуване на Междинна оценка на ПИРО на интернет страницата на 

общината; 

 Публикуване на Последваща оценка на ПИРО на интернет страницата на 

общината; 

 Регулярни съобщения за стартиране/приключване реализацията на конкретни 

проекти, заложени в Програмата за реализация на ПИРО. 

Комуникационната стратегия е неразделна част от ПИРО на община Павел баня 

и е приложена като отделно приложение.  

За осигуряване на одитна следа от изпълнението на Комуникационната 

стратегия, община Павел баня съхранява цялата информация от проведените 

мероприятия в контекста на разработване на ПИРО. 

Част V. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за 

удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с 

други общини - приоритетни зони за въздействие 
 

1. Същност на приоритетните зони за въздействие. 

 
 Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г., на база на анализа 

на силните и слабите страни на общинската територия, както и на потенциалите за 

развитие следва да бъдат определени приоритетни зони за въздействие на 

територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на 

мерките, предвидени в Програмата за реализация на плана. 

Зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) е 

пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на 
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физическата среда, социална и/или етническа структура на населението и характер и 

структура на основните фондове.  

Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) се 

определят на базата на общи (идентични) характеристики на определена територия 

и/или общи проблеми или потенциали за развитие. 

Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) могат да 

бъдат както части от територията на общината с конкретно функционално 

предназначение (например зони с преобладаващи административни/публични 

функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, за отдих и туризъм, зони с 

преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дейност и т.н.), така и други 

специфични обособени територии с идентични характеристики или собствен 

потенциал за развитие (например зони с потенциал за коопериране със съседни 

общини). 

Зоната за прилагане на интегриран подход (Зоната за въздействие) се определя 

в границите на структурно обособена част от територията на общината, като 

конкретният й териториален обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, 

времеви, технологически и кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни 

за реализация на идентифицираните за съответната зона интервенции. 

Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие), независимо 

от функционалното предназначение на тяхната територия, могат да бъдат два вида: 

 Градски зони за въздействие; 

 Други зони за въздействие със специфични характеристики. 

2. Приоритетни зони за въздействие в община Павел баня. 

 

 Зона общински център – гр. Павел баня;  

 Зони за въздействие със специфични характеристики, изведени от Общия 

устройствен план на общината и анализа на силните и слабите страни на 

общинската територия и идентифицираните потенциали за развитие, както 

следва:  

- Зона с потенциал с развитие на промишленост и селско стопанство; 

Тази зона обхваща цялата територия на община Павел баня. Селското 

стопанство като икономическа дейност е застъпено във всичките населени места на 

общината, като то е основен отрасъл в селата. Към 2021г. в почти всяко населено 

място има изградени розоварни.  

Горските ресурси заемат най-висок дял в общинската територия, което е основа 

за развитие на дърводобивната и свързаната с нея дървообработваща промишленост. 

- Зона с потенциал за развитие на туризъм и отдих. 

В Общия устройствен план на общината и от направения анализ на териториите 

с перспектива за развитие на туризъм на база идентифицираните културни потенциали  

като Зона с потенциал за развитие на туризъм са обособени с. Скобелево, с.  Асен, с. 

Горно Сахране и с. Долно Сахране, които са  пространствено организирани около 

руслото на р. Габровница. Зона за отдих вкл. териториите около язовир „Копринка” и 

териториите в източната част на общината. 
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Част VI. Програма за реализация на ПИРО и описание на 

интегрирания подход за развитие. 
 

Програмата за реализация на ПИРО на община Павел баня е разработена на 

базата на прилагането на интегриран подход. 

За постигане на интегриран подход на развитие на общинската територия е 

идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, 

инвестиции, политики), които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на 

конкретна цел или приоритет. Програмата за реализация определя пакетът от мерки и 

проектни идеи за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината през 

периода 2021-2027г., съответните финансови ресурси, административните структури 

за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното 

изпълнение на програмата, а оттук – и на ПИРО.  

Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен 

период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от 

условията и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за 

развитие. 

Програмата за реализация на ПИРО на община Павел баня е представена в 

Приложение 1. 

Неразделна част от Програмата за реализация на ПИРО е Индикативен списък 

на важни за общината проекти, които ще се разработват и изпълняват в рамките на 

програмата (Приложение №1А). 

Неразделна част от Програмата за реализация е и Индикативната финансова 

таблица - Приложение № 2, която представлява обща оценка на необходимите 

ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва финансовата рамка на 

поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в 

местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, 

подпомагани от общинската администрация. Ресурсите за реализацията на плана 

включват всички планирани средства за реализацията на идентифицираните за 

развитието на общината мерки и проектни идеи. 

Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси, 

включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в 

зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, 

промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и 

оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните 

приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична 

актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране. 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 
2021-2027г. 

 

 
 

73 

Част VІI. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от 

бедствия. 
 

Значително влияние върху подходите в регионалното и пространственото  

планиране оказват климатичните фактори – глобалното затопляне, природните 

бедствия, рисковите територии и зони. Тези промени, заемащи важно място във всички 

европейски документи, са дали отражение и върху разработваните концепции и 

стратегии за пространствено планиране на държавите в ЕС, върху управлението на 

водите, земята и природните ценности.  

Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и 

европейско ниво поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на 

климата и адаптация към климатичните промени. Адаптирането на подходите в 

планирането на регионалното и пространствено развитие към глобалното затопляне 

на климата ще осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните 

територии и намаляването на рисковете от природни бедствия, класифицирани в 

Стратегията за редукция на риска на Обединените нации като хидроложки, 

метеорологични, геофизични и биологични природни явления и бедствия. 

Предвид глобалния характер на процесите, свързани с изменението на климата, 

политиката на България в областта се определя, от една страна, от международните 

ангажименти, поети от страната с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата и Протокола от Киото, и от друга – от европейското 

законодателство в тази област. 

На 22 април 2016 г. 175 страни, сред които и България, подписаха Парижкото 

споразумение за климата, което безспорно бележи исторически пробив – след 

дългогодишни преговори, страните стигнаха до извода, че единственият отговор са 

споделените действия за намаляване емисиите на парникови газове, поставяйки 

глобална цел за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса Целзий и визия 

за амбициозна цел от 1,5 градуса. 

В заключенията си от юни 2019г. Европейският съвет призовава за повече 

усилия за справяне с изменението на климата и иска от Комисията да постигне 

напредък в работата за неутрален по отношение на климата ЕС в съответствие с 

международните ангажименти на ЕС по Парижкото споразумение. 

На 11 декември 2019г. Комисията представя съобщение относно Европейския 

зелен пакт. Зеленият пакт се разглежда като нова стратегия за растеж на ЕС, която 

има за цел превръщането му в неутрално по отношение на климата, справедливо и 

благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна 

икономика. През декември 2020г. Европейският съвет утвърждава като нова 

обвързваща цел за ЕС постигането до 2030г. на равнището на Съюза на нетно 

намаление на емисиите на парникови газове с най-малко 55% спрямо равнищата от 

1990г. Това представлява увеличение с 15 процентни точки спрямо целта за 2030 г., 

договорена през 2014 г.  

България участва активно в общите усилия за смекчаване на изменението на 

климата и адаптация към вече настъпилите промени. От 2014г. действа Законът за 
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ограничаване изменението на климата. С Решение № 621 от 25.10.2019г. на 

Министерски съвет е одобрена Националната стратегия и План за действие за 

адаптиране към изменението на климата на Република България. Целта на 

Стратегията е да служи като референтен документ, определящ рамка за действия за 

адаптиране към изменението на климата  и приоритетни направления до 2030 г. 

Съгласно Стратегията, България е разположена в един от регионите, който е особено 

уязвим към изменението на климата (главно чрез повишаване на температурата и 

интензивни валежи) и към нарастващата честота на екстремни събития, свързани с 

изменението на климата, като засушаване и наводнения. Рисковете, причинени от 

явления, свързани с изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки 

живот или да причинят значителни щети, засягащи икономическия растеж и 

просперитета както на национално, така и на трансгранично равнище. 

Таблица 22. ПИРО на община Павел баня в контекста на Национална стратегия за 
адаптация към изменението на климата и План за действие. 

Сектор Цели Рискове Мерки в ПИРО, които 
допринасят за 
постигане на 

целите 

Селско 
стопанство 

1. Устойчиво 
управление 
- Адаптиране на 
производителността;  
- Адаптиране на 
животновъдството; 
- Адаптиране на 
управлението на 
природните ресурси.  
2. Насърчаване на 
капацитета за 
адаптация и 
осведомеността. 
3. Насърчаване на 
научните 
изследвания и 
иновациите. 
4. Укрепване на 
политиките и 
правната рамка. 
 

1.Промени в 
продължителността на 
вегетационния сезон - 
подобряване възможностите 
за отглеждане на нови, по-
термофилни видове или 
вторични култури.  
2. Агро-фенология.  
В България се очаква по-
ранно цъфтене на дърветата, 
по-дълъг сезон за лозята и 
промени в другите естествени 
цикли на културите, което 
оказва влияние върху 
крайните добиви. В случая на 
зърнените култури се очакват 
по-нататъшно свиване на 
междуфазовите периоди от 
цъфтежа до узряването. По-
краткият репродуктивен 
период също би означавал по-
малко време за пълнене на 
зърното, което би имало 
отрицателно въздействие 
върху добивите. 
3. Добиви от реколтата. 
Прогнозират се промени в 
обема на добивите от 
основните култури (зимна 
пшеница, царевица и 
слънчоглед) поради 
предвижданото покачване на 
температурата и намалените 

Приоритет 1. 
Насърчаване на 
предприемачеството и 
инвестициите и 
подкрепа за 
традиционните за 
общината отрасли. 
 
Мярка 1.4. 
Стимулиране 
развитието на 
интензивно селско и 
горско стопанство. 
 
Приоритет 3. 
Интегрирано 
териториално развитие 
и опазване на околната 
среда. 
 
Мярка 3.6. Опазване на 
околната среда и 
мерки за ограничаване 
въздействието на 
климатичните промени. 
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валежи.  
4. Повишен риск от 
разпространение на 
вредители, болести и 
плевели:  
5. Неблагоприятни ефекти 
върху животновъдството: 
Животновъдството ще бъде 
неблагоприятно засегнато от 
по-големия топлинен стрес 
вследствие повишаването на 
температурата и влажността 
на въздуха, което засяга 
здравето и доброто физическо 
състояние на животните.  
6. Увеличен риск от 
засушаване, ерозия, 
опустиняване и засоляване на 
почвите. 
7. Риск от недостиг на вода: 
Комбинация от фактори може 
да доведе до недостиг на вода 
в някои региони на страната, 
което да доведе до 
увеличаване на изискванията 
за напояване.  
8. Неблагоприятно 
въздействие върху 
рибарството и аквакултурите. 

Биологично 
разнообразие 
и екосистеми 

1. Подобряване на 
управлението на 
екосистемите. 
2. Подобряване на 
управлението на 
знанията и 
комуникацията. 
3. Създаване на 
пространство за 
биологичното 
разнообразие и 
екосистемите. 
4. Увеличаване на 
устойчивостта чрез 
намаляване на 
различни видове 
натиск. 
5. Устойчиво 
използване на 
регулиращите и 
културни 
екосистемни услуги. 

1. Загуба на генетично 
разнообразие. 
2. Нарушаване на жизнения 
цикъл на видовете и 
фенологичните фази. 
3. Влошаване на 
местообитанията. 
4. Въздействие върху 
предоставянето на 
екосистемни услуги. 

Приоритет 3. 
Интегрирано 
териториално развитие 
и опазване на околната 
среда. 
 
Мярка 3.6. Опазване на 
околната среда и 
мерки за ограничаване 
въздействието на 
климатичните промени. 

Енергетика 1. Изграждане на Снабдяване с първична Приоритет 3. 
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институционален 
капацитет, познания 
и използване на 
данни. 
2. Интегриране на 
изменението на 
климата в 
политиките, 
плановете и 
финансовите 
механизми на 
енергийния сектор. 
3. Внедряване на 
устойчивостта към 
климата в 
проектирането и 
строителството. 
 4. Укрепване 
устойчивостта на 
енергийните доставки 
разнообразяване на 
доставките, 
финансово 
подпомагане 
на газификацията на 
домакинствата. 
 

енергия:  
 Производство на 

въглища; 
 Добив и доставка на 

природен газ; 
 Производство на 

електрическа енергия; 
 Ядрена и 

топлоелектрически 
централи; 

 Енергия от 
възобновяеми 
източници; 

 Баланс на търсене и 
предлагане; 

 Електро-пренос и 
електроразпределение; 

 Производство и 
разпределение на 
топлоенергия. 

 

Интегрирано 
териториално развитие 
и опазване на околната 
среда. 
 
Мярка 3.3. 
Подобряване на 
енергийната 
ефективност и 
използване на ВЕИ. 
 
Мярка 3.6. Опазване на 
околната среда и 
мерки за ограничаване 
въздействието на 
климатичните промени. 
 
 

Гори 1. Подобряване на 
базата от знания и 
повишаване на 
осведомеността. 
2. Подобряване и 
защита на горските 
ресурси. 
3. Подобряване на 
потенциала за 
устойчиво 
използване на 
горските ресурси. 
 

1. Специфични за видовете 
физиологични реакции към 
променения режим на 
температурата и валежите и 
невъзможност за реагиране на 
променящите се климатични 
условия.  
2. Неясноти относно 
взаимодействието между 
видовете. 
3. Големи площи с иглолистни 
насаждения на твърде малки 
надморски височини и 
свързания с това потенциален 
риск за намаляване на 
растежа им и различни 
здравни проблеми.  
4. Повишена вероятност от 
големи пожари и други 
нарушения като повреди от 
силен вятър, поражения от 
мокър сняг и лед, атаки от 
насекоми.  
5. Подобрени условия за 
инвазивни видове с висок 

Приоритет 3. 
Интегрирано 
териториално развитие 
и опазване на околната 
среда. 
 
Мярка 3.6. Опазване на 
околната среда и 
мерки за ограничаване 
въздействието на 
климатичните промени. 
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потенциал за значителни 
увреждания на горите.  
6. Доминиране на употребата 
на дървесина като дърва за 
огрев, което има малък принос 
за икономическата 
устойчивост на сектора и 
неговата способност да 
самофинансира дейностите по 
повишаване на устойчивостта, 
като същевременно намалява 
и възможностите за 
дълготрайно фиксиране на 
въглерод. 

Човешко 
здраве 

1. Подобряване на 
управлението за 
адаптация. 
2. Изграждане на 
база от знания и 
осведоменост. 
3. Адаптиране на 
външната среда с 
цел 
намаляване на 
въздействието на 
изменението 
на климата върху 
здравето. 
 

1. Влияние на температурата 
и влажността върху здравето.  
2. Спешни последици за 
здравето, свързани с 
метеорологичните условия.  
3. Промяна в ефектите върху 
здравето, свързани с 
валежите.  

Приоритет 3. 
Интегрирано 
териториално развитие 
и опазване на околната 
среда. 
 
Мярка 3.6. Опазване на 
околната среда и 
мерки за ограничаване 
въздействието на 
климатичните промени. 

 Туризъм 1. Включване на 
адаптацията към 
изменението 
на климата в 
разработването на 
политиките и 
правната рамка. 
2. Подобряване на 
осведомеността и 
базата от знания за 
адаптация към 
изменението на 
климата. 
3. Изграждане на 
капацитет за 
адаптация. 
4. Разработване на 
конкретни действия 
за адаптация на 
туризма и 
управлението.  
 

1. По-малък брой туристи. 
2. По-кратък зимен сезон. 
3. По-кратък среден престой.  
4. Здравни проблеми с 
туристите. 
5. По-лоши условия за отдих 
на открито. 
6. Повреждане на 
туристическата 
инфраструктура и 
суперструктура. 
7. Влошен достъп до 
туристическите дестинации. 
8. Недостиг на вода. 

Приоритет 1. 
Насърчаване на 
предприемачеството и 
инвестициите и 
подкрепа за 
традиционните за 
общината отрасли. 
 
Мярка 1.5. Устойчиво 
развитие на туризма в 
общината 

 Транспорт 1. Изграждане на 1. Наводнения: очаква се Приоритет 3. 
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институционален 
капацитет и база от 
знания. 
2. Включване на 
съображенията за 
адаптация към 
изменението на 
климата в ключовите 
процеси на 
планиране и вземане 
на решения. 
 

честотата и въздействието на 
наводненията да се увеличат 
при всички сценарии за 
изменението на климата.  
2. Свлачища: Валежите са 
основен фактор за 
възникването на свлачища и 
въпреки че се очаква общият 
средногодишен обем на 
валежите да намалее, 
свлачищата ще продължават 
да бъдат сериозен проблем 
поради очакваната по-висока 
честота на екстремни валежи.  
3. Виелици и снеговалежи. 
4. Екстремни горещини.  

Интегрирано 
териториално развитие 
и опазване на околната 
среда. 
 
Мярка 3.1. 
Рехабилитация на 
общинската пътна 
инфраструктура. 
 
Мярка 3.6. Опазване на 
околната среда и 
мерки за ограничаване 
въздействието на 
климатичните промени. 
 
 

 Градска 
среда 

1. Укрепване на 
политиките и на 
правната рамка за 
включване на АИК. 
2. Изграждане на 
капацитет за 
адаптация. 
3. Разработване на 
финансови и 
социални политики и 
на политики за 
управление на риска. 
4. Подобряване на 
управлението на 
знанията, 
научните 
изследвания, 
образованието и 
комуникацията между 
заинтересованите 
страни. 
 

1. Екстремни температури: 
 По-високите 

температури, водещи 
до формирането на 
топлинни острови. 

 Изключително ниски 
температури и студени 
вълни не се очакват 
често, но могат да 
продължат няколко 
последователни дни и 
да повлияят на живота 
както в големите, така и 
в малките планински 
градове.  

 
2. Интензивни валежи. 
3. Наводнения. 
4. Градушки.  
5. Продължителни валежи. 
6. Свлачища.  
7. Недостиг на водни ресурси. 

Приоритет 3. 
Интегрирано 
териториално развитие 
и опазване на околната 
среда. 
 
Мярка 3.4. 
Подобряване облика 
на населените места и 
развитие на зелената 
система в община 
Павел баня. 
 
Мярка 3.6. Опазване на 
околната среда и 
мерки за ограничаване 
въздействието на 
климатичните промени. 
 
 
 

 Води 1. Подобряване на 
управлението за 
адаптация. 
2. Укрепване на 
базата от знания и 
осведомеността. 
3. Подобряване на 
управлението за 
адаптация на 
водната 
инфраструктура. 
 

1. Опасности от наводнения и 
суша. 

 Състояние и 
подготвеност на 
инфраструктурата. 

 Готовност на човешкия 
фактор, оператор или 
ползвател. 

 Водноелектрически 
централи - уязвими от 
експлоатацията при 
суши. 

 Водни услуги 

Приоритет 3. 
Интегрирано 
териториално развитие 
и опазване на околната 
среда. 
 
Мярка 3.2. Развитие и 
поддръжка на ВиК 
инфраструктурата в 
общината. 
 
Мярка 3.6. Опазване на 
околната среда и 
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(водоснабдяване, 
канализация, 
мелиорация) - уязвими 
при суша. 

мерки за ограничаване 
въздействието на 
климатичните промени. 
 

 

Част VIІI. Необходими действия и индикатори за наблюдение и 

оценка на ПИРО.  
 

1. Система за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО. 

 
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели 

осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за 

интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за 

реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка 

на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и 

приоритетите на ПИРО на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на 

мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. 

За целите на наблюдението и оценката е изградена система, която включва 

формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, 

органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, 

както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.  

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват Кметът на общината, Кметовете на кметства и кметските 

наместници, Общинската администрация, Общинският съвет, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на 

гражданското общество в общината. 

При актуализацията на ПИРО следва да се анализира и оцени динамичното 

въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социално-

икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната 

среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа 

рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до края на 

съответния период. 

2. Дейности по наблюдение и оценка на ПИРО. 

 
 Основните дейности по наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО са 

регламентирани в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му и 

са както следва: 

 Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО за интегрирано 

развитие на общината, които се внасят по предложение на Кмета на общината. 

 Междинна оценка в средата на периода на действие на ПИРО. Предвижда се 

междинната оценка на ПИРО на община Павел баня да бъде направена през 

2024г. и трябва да вкл. следните компоненти - оценка на първоначалните 

резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните 
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цели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

 Последваща оценка на въздействието – извършва се не по-късно от една 

година след изтичането на периода на ПИРО, която трябва да вкл. оценка на 

степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на 

общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на използваните 

ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на политиката за 

регионално и местно развитие. 

3. Система от индикатори. 

 
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО е основен 

инструмент за проследяване на степента на изпълнение на плана. Системата отчита 

напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината 

за периода на действие на ПИРО. 

В съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на 

Плановете за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г., 

индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПИРО биват: 

 Индикатори за продукт - отнасят се до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети за развитие на община Павел баня. 

Те са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на 

оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 

приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

 Индикатори за резултат - отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и 

политика за устойчиво интегрирано местно развитие на община Павел баня за 

периода 2021-2027г. 

 Индикатори, позволяващи оценка на приносът на интервенциите в 

приоритетните зони за въздействие -  съвпадат с индикаторите за продукт, т.к.  

предвидените интервенции в избраните приоритетни зони за въздействие ще 

окажат пряк положителен ефект върху развитието на цялата общинска 

територия. 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО на община Павел баня 

са представени в Матрица на Индикаторите - Приложение № 3. 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа 

на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и 

финансови характеристики. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват Общинският съвет, Кметът на общината, Кметовете на 

кметства и Кметските наместници, Общинската администрация, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на 

гражданското общество в общината. 

4. Източници на информация. 
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Съществен момент от системата индикатори е осигуряването на надеждни 

източници на информация. Основните източници на информация са базите данни на 

Националния Статистически Институт и Европейската статистическа служба. 

Допълнителни източници за информация са: системата ИСУН, данни от 

Изпълнителната агенция по околна среда, Агенцията по заетостта, Агенция пътна 

инфраструктура, И.П.И, общинска администрация – Павел баня и други. 

Във връзка с изпълнението на ПИРО и за целите на целите на наблюдението и 

оценката е подходящо да се създаде информационна база данни, които да осигурят 

прозрачност и проследимост на заложените приоритети и мерки.  

5. Изменение и актуализация на ПИРО. 

 
Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в 

ППЗРР, в т.ч.: 

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана. 

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за 

изработване и приемане на плана. 

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да 

бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните 

доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната 

актуализация на програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с цел 

включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране.  

Изменение и актуализация на програмата за реализация ще се извършва при стриктно 

спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките от Комуникационната 

стратегия към ПИРО. Актуализацията на програмата за реализация се одобрява от 

Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  
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Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Павел баня за периода 2021-2027г. (хил. лв.) 

Дейност/проектна идея* 
Кратко 

описание 

Територия/зона за 
прилагане на 
интегриран 

подход (зона за 
въздействие)** 

Индикативен 
бюджет 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката  

Приоритет 1. Насърчаване на предприемачеството и инвестициите и подкрепа за традиционните за общината отрасли. 

Мярка 1.1. Насърчаване на инвестиционната активност и предприемачеството. 

Изготвяне на Инвестиционен профил 
на община Павел баня с цел 
привличане на инвестиции и 
стимулиране развитието на ПЧП; 

- - 
10 
 

Общински бюджет, 
Други източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Изготвяне на ПУП за населените 
места в общината; 

 -  -  - 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Създаване на нови МСП в общината; 
 

 - 

Зона общински 
център – гр. Павел 

баня; 
Зона с потенциал с 

развитие на 
промишленост и 

селско стопанство 

 - Частни инвестиции  2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Мярка 1.2. Енергийна ефективност, модернизация и технологично обновление на съществуващите МСП в общината. 

Енергийна ефективност, 
модернизация и технологично 
обновление на съществуващите 
МСП в общината. 

 - -  - Частни инвестиции  2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 1.3. Стимулиране изграждането на централи за производство на електроенергия от ВЕИ. 

Стимулиране изграждането на 
централи за производство на 

 - 
 -Зона с потенциал 

с развитие на 
 - Частни инвестиции  2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 
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електроенергия от ВЕИ. промишленост и 
селско стопанство 

Мярка 1.4. Стимулиране развитието на интензивно селско и горско стопанство. 

Модернизация на съществуващите 
стопанства; 
Създаване на нови стопанства и 
стимулиране производството на 
биологична продукция; 
Проучване и усвояване на 
подпочвените води в общината, 
развитие на поливно земеделие; 
Инвестиции в развитието на 
дървопреработваща промишленост 

 - - -  Частни инвестиции  2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 1.5. Устойчиво развитие на туризма в общината. 

Активно участие на община Павел 
баня и сътрудничество с 
Организацията за управление на 
туристически район „Долината на 
розите“; 

- - - 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Опазване на природното наследство 
и биологичното разнообразие на 
община Павел баня; 

- 
Зона с потенциал за 

развитие на 
туризъм и отдих 

500 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Поддръжка, опазване и 
социализиране на обектите на 
културното наследство в общината; 

 - 
Зона с потенциал за 

развитие на 
туризъм и отдих 

2 000 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Поддръжка, подобряване и развитие 
на туристическата инфраструктура; 

- 
Зона с потенциал за 

развитие на 
туризъм и отдих 

500 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Проекти/дейности за развитие на 
културния и фестивален туризъм в 
общината. 

- - 700 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Приоритет 2. Превръщане на Община Павел баня в привлекателно място за живот, осигуряващо качествени услуги за населението. 

Мярка 2.1. Осигуряване на равен достъп до образование и качествена образователна инфраструктура. 

Основен ремонт на ДГ, с. Долно 
Сахране. 

- - 100 Общински бюджет 2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 
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Основен ремонт ДГ, с. Скобелево - - 75 Общински бюджет 2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Подмяна на ВиК инсталация и 
ремонт на тоалетни в Детска ясла, 
гр. Павел баня. 

- 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

20 Общински бюджет 2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Проекти/дейности за модернизация 
на училищата на територията на 
общината; 

- - 2 000 
Общински бюджет, 

МОН, Други 
източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Проекти/дейности за модернизация 
на детските заведения на 
територията на общината; 

- - 
1 000 Общински бюджет, 

МОН, Други 
източници 

2021-2027г. Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Подкрепа и разширяване на 
извънкласни и извънучилищни 
форми на обучение; 
Въвеждане на дуална система на 
обучение в училищата в общината; 
Създаване на достъпна среда, 
педагогическа и психологическа 
подкрепа за образователната 
интеграция на децата от уязвимите 
групи; 

- - 300 

Общински бюджет, 
МОН, Други 
източници 

2021-2027г. Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 2.2. Модернизация и развитие на здравната и социална инфраструктура и социални дейности. 

Реконструкция, модернизация и 
оборудване на Дома за стари хора, с. 
Търничени; 

- - 50 

Общински бюджет, 
Министерство на 

здравеопазването, 
Други източници 

2021-2027г. Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Изграждане на Градска баня в гр. 
Павел баня с минерална вода и 
създаване и прилагане на иновации 
за подобряване здравето на 
посетителите. 

- 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

1 500 

Общински бюджет, 
Министерство на 

здравеопазването, 
Други източници 

2021-2027г. Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Подобряване и развитие на 
здравната и социална 
инфраструктура и социални услуги 
на територията на общината; 
Проекти/дейности за подпомагане на 
социално-икономическата 

- - 1 500 

Общински бюджет, 
Министерство на 

труда и социалната 
политика, Други 

източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 
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интеграция на групите в 
неравностойно положение. 

Мярка 2.3. Модернизация и развитие на културните институции и развитие на културните дейности. 

Рехабилитация, модернизация и 
обновяване на читалищата в 
общината; 

- - 1 000 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Превръщане на читалищата в 
съвременни културно-
информационни центрове, 
предоставящи необходимия набор от 
услуги за гражданите и бизнеса; 
Развитие на културните дейности и 
инициативи в общината; 
Превръщане на народните читалища 
в реални структури на гражданското 
общество; 

- - - 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 2.4. Развитие на спортната инфраструктура в общината и насърчаване на младежките дейности. 

Реконструкция и модернизация на 
общински плажен комплекс; 

- 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

1 500 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Реконструкция и модернизация на 
градския парк и облагородяването 
му; 

- 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

1 500 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Изграждане спортна площадка в с. 
Александрово. 

- - 90 Общински бюджет 2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Организация и провеждане на 
масови спортни прояви; 

- - 150 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Изграждане на нови обекти на 
спортната инфраструктура; 
Модернизация на съществуващите 
обекти на спортната инфраструктура 
в общината; 

- - - 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 2.5. Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на заетостта на населението. 

Проекти/дейности за осигуряване на 
заетост и възможност за повишаване 
на квалификацията и 

- - 500 
Общински бюджет, 

Агенция по 
заетостта, Други 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 
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преквалификацията на безработните 
лица; 
Подобряване достъпа до заетост за 
безработните лица. 

източници 

Приоритет 3. Интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда. 

Мярка 3.1. Рехабилитация на общинската пътна инфраструктура. 

Асфалтиране на общински път  с. 
Асен от II-56 до с. Скобелево. 

- - 100 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Асфалтиране на общински път от 
разклона на с. Долно Сахране до 
спирка на с. Горно Сахране 

- - 366,79 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Проекти/дейности за рехабилитация 
на общинската пътна 
инфраструктура. 

- - 1 000 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 3.2. Развитие и поддръжка на ВиК инфраструктурата в общината. 

Доизграждане и реконструкция на 
водопроводната и канализационна 
мрежа на гр. Павел баня,  II-ри етап 
на строителство и III-ти етап на 
строителство. 

- - 2 350 
Общински бюджет, 

ВиК, Други 
източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Подмяна на водопроводна мрежа в с. 
Осетеново и с. Тъжа, община Павел 
баня. 
 

- - 10 085 
Общински бюджет, 

ВиК, Други 
източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Доизграждане на канализационната 
мрежа в малките населени места в 
общината; 

- - 5 000 
Общински бюджет, 

ВиК,  Други 
източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Модернизация на ПСОВ. - - - 
Общински бюджет, 

ВиК, Други 
източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 3.3. Подобряване на енергийната ефективност и използване на ВЕИ. 

Внедряване на енергоспестяващо 
улично осветление; 

- - 300 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в училищата на 
територията на  общината. 

- - 500 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 
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Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в детските заведения на 
територията на  общината. 

- - 500 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Доизграждане на сградата на 
общинска администрация Павел 
баня.  

- 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

700 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Газификация на гр. Павел баня. - 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

- 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 3.4. Подобряване облика на населените места и развитие на зелената система в община Павел баня. 

Реконструкция на уличната мрежа в 
гр. Павел баня.  

- 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

1 500 
Общински бюджет, 

ПРСР, Други 
източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Благоустрояване на централната 
градска част в гр. Павел баня.  

- 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

200 
Общински бюджет, 

ПРСР, Други 
източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Асфалтиране на ул. „1-ви Май“ и ул. „ 
М. Чалъков“ с. Долно Сахране 

- - 87 
Общински бюджет, 

ПРСР, Други 
източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Асфалтиране на ул. „Дъбрава“ и ул. 
„Розова долина“ с. Александрово 

- - 30,49 
Общински бюджет, 

ПРСР, Други 
източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Асфалтиране на алея зад 
читалището в гр. Павел баня. 

- 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

46 Общински бюджет 2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Асфалтиране на ул. „Иван Вазов“ в 
гр. Павел баня. 

 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

37,5 
Общински бюджет 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Благоустрояване на ул. „Столетов“ 
гр. Павел баня. 

 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

85,5 
Общински бюджет 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Благоустрояване на паркинг пред 
общината 

 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

20 
Общински бюджет 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Благоустрояване на паркинг пред 
ПРО ЕАД. 

 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

10 
Общински бюджет 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 



 

  План за интегрирано развитие на община Павел баня за периода 2021-2027г. 
 

 
 

88 

Благоустрояване на паркинг в гр. 
Павел баня. 

 
Зона общински 

център – гр. Павел 
баня 

20 
Общински бюджет 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Развитие на зелената система в 
общината; 
Изграждане на детски площадки на 
територията на община Павел баня; 
Благоустрояване на публични 
пространства и терени за отдих и 
спорт; 
Изграждане на велоалеи в 
населените места в общината. 

- - 500 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Превръщане – рекултивация на 
нарушени територии в територии с 
обществено предназначение 

- 

Зони - Нарушени 
територии за 

рекултивация по 
ОУД 

- 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Мярка 3.5. Подобряване на цифровата свързаност и достъпност на община Павел баня. 

Разработване на Географска 
информационна система на община 
Павел баня. 

- - 100 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Осигуряване на широколентов 
интернет във всички населени места 
в общината; 

- - - 
Общински бюджет, 

ОПОС, Други 
източници 

2021-2027г. 
Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Мярка 3.6. Опазване на околната среда и мерки за ограничаване въздействието на климатичните промени. 

Проекти/ дейности за подобряване 
управлението на отпадъците; 

- - 500 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 

Повишаване осведомеността на 
населението за дейностите в 
сферата на опазването на околната 
среда и мерки за ограничаване 
въздействието на климатичните 
промени. 
Проекти/ дейности за защита на 
населението от природни бедствия и 
опасности, свързани с промяна в 
климата; 

- - 1 500 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 

администрация Павел баня 
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Опазване и популяризиране на 
защитените територии и 
биологичното разнообрази; 
Опазване и възстановяване на 
горския фонд; 

Приоритет 4. Качествено управление и партньорство. 

Мярка 4.1. Повишаване на административния капацитет на община Павел баня. 

Квалификация/Преквалификация и 
обучение на служителите от ОА-
Павел баня. 

- - 50 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 4.2. Развитие и поддръжка на комплексното административно обслужване и електронните услуги за гражданите и бизнеса в 
общината. 

Развитие и поддръжка на 
комплексното административно 
обслужване и електронните услуги за 
гражданите и бизнеса в общината. 

- - 150 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 4.3. Управление в партньорство. 

Реализация на съвместни проекти 
със съседни общини в рамките на 
област Стара Загора; 
Реализация на съвместни проекти с 
партньорски организации; 

- - - 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 

Мярка 4.4. Организиране на съвместни мероприятия с цел осигуряване участие на гражданите, бизнеса и НПО в общината при 
формирането и прилагането на местните политики за развитие. 

Организиране на съвместни 
мероприятия с цел осигуряване 
участие на гражданите, бизнеса и 
НПО в общината при формирането и 
прилагането на местните политики за 
развитие. 

- - 50 
Общински бюджет, 

Други източници 
2021-2027г. 

Всички отдели на общинска 
администрация Павел баня 
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Общинска програма за развитие на туризма 
Мярка 1.5. Устойчиво развитие на туризма в общината. Активно участие на община Павел баня и сътрудничество с 

Организацията за управление на туристически район 
„Долината на розите“; 
Опазване на природното наследство и биологичното 
разнообразие на община Павел баня; 

Поддръжка, опазване и социализиране на обектите на 
културното наследство в общината; 
Поддръжка, подобряване и развитие на туристическата 
инфраструктура; 
Проекти/дейности за развитие на културния и фестивален 
туризъм в общината. 

Мярка 2.3. Модернизация и развитие на културните 
институции и развитие на културните дейности. 

Рехабилитация, модернизация и обновяване на читалищата 
в общината; 
Развитие на културните дейности и инициативи в 
общината. 
Превръщане на читалищата в съвременни културно-
информационни центрове, предоставящи необходимия 
набор от услуги за гражданите и бизнеса; 
Превръщане на народните читалища в реални структури на 
гражданското общество. 
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Приложение 1А. Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на община Павел баня за 

периода 2021-2027 г.   (хил. лв.) 

Проекти 
Проектна 
готовност  

Индикативен срок на 
изпълнение  

Общ индикативен бюджет на 
проектната идея (в хил. лв.) 

Допълнителна 
информация 

Поддръжка, опазване и 
социализиране на обектите на 
културното наследство в 
общината; 

 - 2021-2027г. 2 000 

- 

Проекти/дейности за развитие 
на културния и фестивален 
туризъм в общината. 

- 
2021-2027г. 

700 
- 

Проекти/дейности за 
модернизация на училищата на 
територията на общината; 

- 
2021-2027г. 

2 000 
- 

Проекти/дейности за 
модернизация на детските 
заведения на територията на 
общината; 

- 

2021-2027г. 1 000 - 

Изграждане на Градска баня в 
гр. Павел баня с минерална 
вода и създаване и прилагане 
на иновации за подобряване 
здравето на посетителите. 

- 

2021-2027г. 

1 500 

- 

Рехабилитация, модернизация и 
обновяване на читалищата в 
общината; 

- 
2021-2027г. 

1 000 
- 

Реконструкция и модернизация 
на общински плажен комплекс; 

- 
2021-2027г. 

1 500 
- 

Реконструкция и модернизация 
на градския парк и 
облагородяването му; 

- 
2021-2027г. 

1 500 
- 
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Доизграждане и реконструкция 
на водопроводната и 
канализационна мрежа на гр. 
Павел баня,  II-ри етап на 
строителство и III-ти етап на 
строителство. 

- 

2021-2027г. 

2 350 

- 

Доизграждане на 
канализационната мрежа в 
малките населени места в 
общината; 

- 

2021-2027г. 

5 000 

- 

Газификация на гр. Павел баня. - 2021-2027г. - - 

Реконструкция на уличната 
мрежа в гр. Павел баня.  

- 
2021-2023г. 

1 500 
- 

  
    

 Общ индикативен  финансов 
ресурс 20 050 хил. лв. 
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Приложение 2. Индикативна финансова таблица (хил .лв.) 
Период Собствени 

средства - 
Общински 

бюджет 

Отн. 
дял (%) 

Републикански 
бюджет 

Отн. 
дял (%) 

Средства 
от ЕС 

Отн. 
дял (%) 

Други 
източници 

Отн. дял (%) ОБЩО в лв. 
ОБЩО в отн. 

дял (%) 2021 - 2027г. 

Приоритет 1 1000,00 26,95% 0 0 2710 73,05% 0,00 0,00% 3710,00 9,10% 

Приоритет 2 2750,00 24,37% 2500 22,15% 6035 53,48% 0 0 11285,00 27,67% 

Приоритет 3 2600 10,18% 3983,97 15,60% 18954,31 74,22% 0,00 0,00% 25538,28 62,62% 

Приоритет 4 50,00 20,00% 0,00 0,00% 200,00 80,00% 0 0 250,00 0,61% 

ОБЩО 6400,00 15,69% 6483,97 15,90% 27899,31 68,41% 0,00 0,00% 40783,28 100,00% 
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Приложение 3. Матрица на Индикаторите. 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Мерна 
единица 

Източник на информация 
Период на 
отчитане 

Базова стойност Целева стойност 

Стратегическа цел 1. Постигане на 

балансиран икономически растеж 

чрез използване на местните 

потенциали и предимства. 

 

хил. лв., 
бр., % и 
др. 

НСИ, Общината, Агенция за 
МСП, Агенция по заетостта и 
др. 

6 мес., 1 год. 
и 
т.н. 

Към началото 
на периода 

Към края 
на периода 

1. Брой нефинансови 
предприятия; 
 

2. НПП от продажби на 
предприятията; 
 

3. Реализирани проекти за 
развитие на туризма в 
общината. 

Брой 

 

Хил. лв. 

 

Брой 

 

 

НСИ 
 
 

НСИ 
 
 

НСИ 
 

 

1г. 
 
 

1г. 
 
 

1г. 

393 (2018г.) 
 
 

226 768 (2018г.) 
 

 
0 

420 
 
 

245 000 
 
 

4 

Стратегическа цел 2. Съхранение и 
развитие на човешкия капитал  и 
осигуряване на висок жизнен 
стандарт на населението. 

     

1. Равнище на безработица. 

 

2. Средна годишна работна 
заплата. 

 

3. Механичен прираст на 

% 

 

Хил. лв. 

 

 

НСИ, АСП 

 

НСИ 

 

 

1г. 

 

1г. 

 

 

2,9% (2019г.) 

 

11 117 лв. (2018г.) 

 

 

2% 

 

12 800 лв. 
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населението. 

 

4. Брой население на 1 лекар. 

 

5. Брой население на 1 аптека. 

Брой 

 

Брой 

 

Лева 

НСИ 

 

И.П.И. 

 

ИСУН 

1г. 

 

1г. 

 

1г. 

214 (2019г.) 

 

534 (2017г.) 

 

1882 (2019г.) 

300 

 

450 

 

1430 

Стратегическа цел 3. Устойчиво 
развитие на територията на община 
Павел баня. 

     

 

1. Рехабилитирана общинска 
пътна мрежа. 

2. Реализирани проекти за 
опазване и подобряване на 
околната среда. 

3. Загуби на питейна вода. 

4. Брой проекти/дейности за 
обществени сгради с внедрени 
мерки за енергийна 
ефективност. 

 

Км 

 

Брой 

 

% 

 

Брой 

 

 

 

Община Павел баня 

 

Община Павел баня 

 

Община Павел баня 

 

Община Павел баня 

1г. 

 

1г. 

 

1г. 

 

1г. 

 

 

 

0 

 

0 

 

55% 

 

0 

 

5 

 

2 

 

40% 

 

5 

Индикатори за продукт 

Приоритет/Индикатор Мерна 

единица 
Източник на информация 

Период на 

отчитане 
Базова стойност Целева стойност 

 хил. лв., 

бр., % и 

др. 

НСИ, Общината, Агенция за 

МСП, Агенция по заетостта и 

др. 

6 мес., 1 год. 

и 

Към началото 

на периода 

Към края 

на периода 
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т.н. 2020г. 2027г. 

Приоритет 1. Насърчаване на предприемачеството и инвестициите и подкрепа за традиционните за общината отрасли. 

1. Изготвен Инвестиционен профил 

на община Павел баня с цел 

привличане на инвестиции и 

стимулиране развитието на ПЧП. 

Бр. Община Павел баня 1г. 0 1 

2. Изготвени ПУП за населените 

места в общината. 

Бр. Община Павел баня 1г. 1  4 

3. Изградени централи за 

производство на електроенергия от 

ВЕИ. 

Бр. Община Павел баня, ВЕИ 

регистър 

1г. 9 15 

4. Проекти за опазване и 

социализиране на обектите на 

културното наследство в общината. 

Бр. Община Павел баня 1г. - 2 

4. Проекти/дейности за развитие на 

културния и фестивален туризъм в 

общината. 

 

Бр. Община Павел баня 1г. - 3 

Приоритет 2. Превръщане на Община Павел баня в привлекателно място за живот, осигуряващо качествени услуги за населението. 

1. Рехабилитирани и модернизирани 

обекти на образователната 

инфраструктура. 

Бр. Община Павел баня, МОН 1г. 0 5 
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2. Изградени/рехабилитирани и 

модернизирани обекти на здравната и 

социална инфраструктура. 

Бр. Община Павел баня 1г. 1 3 

3. Модернизирани и обновени 

читалищни институции. 

Бр. Община Павел баня 1г. 0 4 

4. Новоизградени обекти на спортната 

инфраструктура. 

Бр. Община Павел баня 1г. - 1 

5. Рехабилитирани обекти на 

спортната инфраструктура. 

Бр. Община Павел баня 1г. - 2 

6. Проекти/дейности за осигуряване 

на заетост и възможност за 

повишаване на квалификацията и 

преквалификацията на безработните 

лица и за подобряване достъпа до 

заетост за безработните лица. 

Бр. Община Павел баня, ИСУН 1г. 0 3 

Приоритет 3. Интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда. 

1. Проекти/дейности за 

рехабилитация на общинската пътна 

инфраструктура. 

Бр. Община Павел баня, ИСУН 1г. 0 2 

2. Степен на рехабилитация на 

водопроводната мрежа на гр. Павел 

баня. 

% Община Павел баня 1г. 95% 100% 

3. Степен на рехабилитация на 

водопроводната мрежа в с. 

% Община Павел баня 1г. - 100% 
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Осетеново и с. Тъжа, община Павел 

баня. 

4. Реализиран проект за газификация 

на гр. Павел баня. 

Бр. Община Павел баня 1г. 0 1 

5. Проект за реконструкция на 

уличната мрежа в гр. Павел баня. 

Бр. Община Павел баня 1г. 0 1 

6. Реконструирани улици в  малките 

населени места в общината. 

Бр. Община Павел баня 1г. 0 4 

7. Разработена  Географска 

информационна система на община 

Павел баня. 

Бр. Община Павел баня 1г. 0 1 

8. Проекти/ дейности за подобряване 

управлението на отпадъците; 

Бр. Община Павел баня 1г. 0 4 

Приоритет 4. Качествено управление и партньорство. 

1. Общински служители преминали 

курсове и обучения. 

Бр. Община Павел баня 1г. 0 20 

2. Проект/дейности за развитие и 

поддръжка на комплексното 

административно обслужване и 

електронните услуги за гражданите и 

бизнеса в общината. 

Бр. Община Павел баня 1г. 1 2 

3. Реализирани съвместни проекти 

съвместни проекти със съседни 

общини в рамките на област Стара 

Бр. Община Павел баня 1г. 1 2 
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Загора 

4. Организирани съвместни 

мероприятия с цел осигуряване 

участие на гражданите, бизнеса и 

НПО в общината при формирането и 

прилагането на местните политики за 

развитие. 

Бр. Община Павел баня 1г. 0 4 
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