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УВОД

Почти 15 години България е пълноправен член на Европейския 
съюз. Почти 15 години терминът „Кохезионна политика“ 
присъства в медийното пространство. Почти 15 години 
Европейски информационен център Европа Директно – Стара 
Загора се стреми да направи европейските дела близки до 
гражданите в регион Стара Загора.
Това издание на Европейски информационен център Европа 
Директно – Стара Загора се фокусира върху въздействието, 
което оказва Европейския съюз върху развитието на регионите. 
Търсеният баланс между структурата на Кохезионната политика 
и конкретни проекти – реализирани или в процес на изпълнение 
– във всички общини на Област Стара Загора има за цел да 
покаже как големите приоритети на Европейския съюз намират 
реално отражение в отделните общности и как променят към 
по-добро ежедневието на всички граждани.
Това издание е реализирано с подкрепата на Европейската 
комисия и се стреми да хвърли светлина върху Политиката на 
сближаване (Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Кохезионният фонд (КФ) и Европейският социален фонд (ЕСФ)), 
която присъства в ежедневието на европейските граждани вече 
повече от 30 години. Тази политика е най-близо до гражданите, 
тъй като в момента подкрепя с една трета от бюджета на Съюза 
програми в 11 тематични цели. Въпреки това, хората не са наясно 
с добавената стойност на политиката на сближаване в техния 
регион. Ето защо, освен официална статистическа информация, 
акцентът се поставя върху конкретни проекти в различните части 
от региона.
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 Регионалната политика е насочена към всички региони и 
градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването 
на работни места, конкурентоспособността на предприятията, 
икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри 
качеството на живот на гражданите.
 За да се постигнат тези цели и да се отговори на различните 
потребности за развитие във всички региони на ЕС, за политиката 
на сближаване за периода 2014–2020 г. са предвидени 355,1 
млрд. EUR – почти една трета от общия бюджет на ЕС.

ЩО Е ТО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

 Регионалната политика се изпълнява чрез два основни 
фонда:
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)и Кохезионния 
фонд (КФ).
Заедно с Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) те 
съставляват Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) 
фондове. Отделно място има Инициативата за младежка заетост 
(ИМЗ), който е изключително важен с резултатите, които постига, 
повече отколкото с размера си.
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КОЛКО СРЕДСТВА ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ 
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 г.?

За периода 2014-2020 г. за България са разпределени около 
7,6 млрд. EUR (по текущи цени) от общото финансиране за 
политиката на сближаване:
 
 • 5,09 млрд. EUR за по-слабо развитите региони (всички)
 • 2,28 млрд. EUR по линия на Кохезионния фонд
 • 165,6 млн. EUR за програмите за европейско 
териториално       сътрудничество
 • 55,2 млн. EUR за Инициативата за младежка заетост.
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Колко средства са привлечени в Област Стара Загора?

От стартирането на настоящия програмен период през 2014 до 
края на 2019 година, Област Стара Загора е една от най-активните 
по брой одобрени проекти и привлечени средства по различните 
програми финансирани от Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и кохезионния фонд. 
Според публикуваните в Информационна система за управление 
и наблюдение на средствата от ЕС в България данни, резултатите 
изглеждат, както следва:
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Регионалната политика има голямо въздействие в много 
области. Нейните инвестиции помагат за изпълнението на 
много от целите на политиката на ЕС и допълват политиките на 
ЕС, като например тези в областта на образованието, заетостта, 
енергетиката, околната среда, единния пазар, научните 
изследвания и иновациите.
Европейските структурни и инвестиционни фондове имат пряк 
принос за Плана за инвестиции и приоритетите на Комисията.
Регионалната политика осигурява необходимата инвестиционна 
рамка за изпълнение на целите на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския 
съюз.

Петте цели на ЕС за 2020 г. са:
 • Заетост: 75 % от хората на възраст 20–64 години да   
    бъдат заети;
 • Научни изследвания и развитие: 3 % от БВП    
    на ЕС да бъдат инвестирани в научноизследователската  
    и развойна дейност;
 • Изменение на климата и устойчива енергия:
  o Намаляване на емисиите на парникови газове с              
  20 %  спрямо нивата от 1990 г.;
  o 20 % от енергията да бъде от възобновяеми   
  енергийни източници;
  o Повишаване на енергийната ефективност с 20 %;
 • Образование:
  o Намаляване на дела на учениците, напускащи  
  преждевременно училище, под 10 %.
  o Намаляване на броя на хората, изложени на риск  
            от бедност и социална изолация, с най-малко 20    
  милиона души.

РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПРИОРИТЕТИ НА КОМИСИЯТА
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 • Борба с бедността и социалната изолация: намаляване  
    на броя на хората, изложени на риск от бедност и   
    социална изолация, с най-малко 20 млн. души.
    Всяка държава членка е приела собствени национални  
    цели в тези области.

По-голямата част от финансирането на политиката на сближаване 
се концентрира върху по-слабо развитите европейски държави 
и региони, за да им се помогне да наваксат изоставането и да 
се намалят икономическите, социалните и териториалните 
различия, които все още съществуват в ЕС.
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Изразът “политика на сближаване” се отнася до политическата 
рамка на солидарност на европейско ниво, в която се вписват 
стотици хиляди проекти в цяла Европа, подпомагани от 
двата структурни фонда - Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ), както и от 
Кохезионния фонд.
Икономическото и социално сближаване - такова, каквото е 
описано от страните членки в Единния акт през 1986 г., цели 
“намаляване на различията между отделните региони и на 
изоставането на най-необлагодетелстваните региони”.
Новият проект за договор на Европейския съюз му придава още 
едно, трето измерение и говори за: “политика на икономическо, 
социално и териториално сближаване”.
Това означава, че политиката на сближаване трябва да работи 
и в полза на по-балансирано и устойчиво териториално 
развитие. Европейската регионална политика намира израз в 
по-конкретните действия на ЕФРР на регионално ниво.
Какво е новото за периода 2014–2020 г.?
 • По-голям акцент върху резултатите: по-ясни и    
   измерими  цели за постигане на по-добра отчетност.
 • Опростяване: един набор от правила за петте фонда.
 • Условия: въвеждане на специални предварителни   
    условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди да бъдат  
    отпускани средства от фондовете.
 • Засилено градско измерение и борба за социално   
              приобщаване: минимална сума от ЕФРР е отделена  
    за интегрирани проекти в градовете, а от ЕСФ – за   
     подпомагане на маргинализирани общности.
 • Връзка с икономическата реформа: Комисията може  
    временнода спре финансирането за държава членка, която  
     не спазва икономическите правила на ЕС.
Какви са приоритетите?
За периода 2014–2020 г. политиката на сближаване си поставя 
11 тематични цели в подкрепа на растежа.
 • Всичките 11 цели ще бъдат подкрепени с инвестиции  

ЩО Е ТО КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА?
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   от  ЕФРР, но цели 1–4 са основните приоритети за   
   инвестиции.
 • Основните приоритети за ЕСФ са цели 8–11, въпреки че  
               фондът предоставя подкрепа и за цели 1–4.
 • Кохезионният фонд подпомага цели 4–7 и 11.
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Само по-слабо развитите държави се възползват от 
политиката на сближаване, докато богатите плащат за 
нея

Колко е вноската на всяка държава в бюджета на ЕС зависи от 
размера на нейната икономика. През 2017 г. 11 държави от ЕС — 
най-богатите — внесоха повече в бюджета на ЕС от това, което 
получиха обратно от ЕС.
В замяна на по-големия им принос тези държави също така 
се радват и на многобройните предимства, които тези пари 
осигуряват за всички държави от ЕС — мир и стабилност, както 
в ЕС, така и извън него, сигурност, по-добра инфраструктура и 
свобода за живеене, работа, учене и пътуване навсякъде в блока.
Освен това политиката на сближаване инвестира във всяка 
държава от Европейския съюз, което означава, че най-богатите 
държави членки получават и финансиране от политиката на 
сближаване на ЕС.
Освен преките инвестиции, най-богатите държави се 
възползват и от положителните ефекти („разпространение“) на 
финансираните от ЕС проекти, реализирани в по-слабо развити 
държави.
Договорите за изпълнение на проекти в по-слабо развит регион 
често се възлагат на дружества от т. нар. държави „нетен донор“ 
(или „нетен платец“) (което означава държави, които внасят 
повече в бюджета на ЕС от това, което получават). Например 
редица строителни дружества от Германия и Австрия имат 
значително присъствие в Унгария, Словакия и Чехия.
Търговията също е повлияна положително. Износът на стоки и 
услуги в по-богатите държави членки се засилва благодарение 
на увеличаването на икономическата активност в държавите 
бенефициери, което е предизвикано от политиката на 

МИТОВЕ И ФАКТИ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА 
СБЛИЖАВАНЕ НА ЕС
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сближаване. Изчислено е, че за всяко евро, изразходвано в 
държави, които се ползват от политиката в периода 2007—2013 
г., 9 евроцента са постъпвали в държави, които не получават 
подкрепа от Кохезионния фонд.

Политиката на сближаване няма добавена стойност 

Независима експертна оценка констатира, че инвестициите 
в политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. имат 
значителни и осезаеми резултати. Те включват създаване на 
работни места, пускане на пазара на нови продукти, положително 
въздействие върху намаляването на регионалните различия и 
увеличаване на брутния вътрешен продукт (БВП).
Например оценката показва, че възвращаемостта на 
инвестициите до 2023 г. ще бъде 2,74 EUR за всяко инвестирано 
евро в периода 2007—2013 г., това е възвращаемост от 274 %. 
Това е индикатор, че политиката на сближаване ще е отговорна 
за близо 1 трилион евро допълнителен БВП до 2023 г. Ефектът 
е с подобен мащаб за всички бюджети в ЕС за периода 2007—
2013 г. (975,8 милиарда евро), както и за периода 2014—2020г. 
(908,4 милиарда евро).
Цифрите говорят сами по себе си. До края на 2015 г. чрез 
инвестиции в политиката на сближаване бяха създадени над 
1 200 000 работни места. Бяха подкрепени близо 120 000 
изследователски и иновационни проекта. 121 400 стартиращи 
предприятия, както и приблизително 400 000 малки и средни 
предприятия, получиха финансова помощ по линия на 
програмите за периода 2007—2013 г.

С пари от ЕС се финансират безполезни проекти

Националните и регионалните власти в държавите от ЕС 
подбират проекти, които според тях отговарят най-добре на 
техните нужди в съответствие със стратегиите и приоритетите, 
договорени с Комисията.
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За периода 2014—2020 г. ЕС отпусна над 460 милиарда евро за 
регионални разходи. Това следва да доведе до:
 o подпомагане на над 800 000 дружества;
 o по-добро здравеопазване за 44 милиона европейци;
 o превенция на наводнения и пожари за 27 милиона души;
 o свързване на близо 17 милиона души към    
    канализационни инсталации;
 o достъп до широколентов интернет допълнително за  
    още 14 милиона домакинства;
 o разкриване на над 420 000 нови работни места;
 o обучение на 3,7 милиона европейци;
 o нови, модерни училища и грижи, предназначени за 6,7  
     милиона деца.

Цялата политика на сближаване е измама

Грешките в разходите на ЕС обикновено са административни 
грешки, когато правилата за разходите не са спазени, например 
когато липсват документи. Това не е измама и тези грешки 
обикновено не влошават крайния резултат от изпълнението на 
проекта.
Комисията и Европейската сметна палата съобщават за всички 
подозрения за измама с пари на ЕС пред Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF). Това са само няколко случая годишно 
от няколкото стотици случаи, които Европейската сметна палата 
разглежда на година.
Според OLAF нередностите в управлението на Кохезионния 
фонд представляват едва 1,8 % от плащанията през периода 
2013—2017 г. Само една малка част от тези нередности беше 
установена като измамна.
През последните години процентът на нередностите постоянно 
намалява. Нормативните разпоредби за периода 2014—2020 г. 
засилват значително и дори още повече мерките за превенция и 
защита на бюджета на ЕС от неправомерни разходи.
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УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, 
РЕАЛИЗИРАНИ С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (ЕФРР)

СТАРА ЗАГОРА
Име на проекта
Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - 
етап ІІ

Кой?
Община Стара Загора

Къде?
Стара Загора

Кога?
Дата на стартиране 14.02.2017 г.
Дата на приключване 14.08.2019 г.

Какво постига?
159 509 души, ползващи се от подобрена градска среда
52 618.00 м2 незастроени площи, създадени или рехабилитирани 
в градските райони 

Източник на финансиране
Европейски фонд за Регионално развитие чрез ОП Региони в 
растеж
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Финансова информация
Обща стойност на проекта 15 486 334.97 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 15 484 521.03 лв.
Собствено финансиране 1 813.94 лв.
Общо реално изплатени суми 13 652 944.52 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

Накратко за проекта

Проектното предложение цели създаване на устойчива, 
естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за 
по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите 
и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо 
развитие и по-високо ниво на инвестиции. Изпълнението на 
проект “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара 
Загора” - етап ІІ включва интервенция върху обекти, намиращи 
се в Зона на въздействие ІІ, в която Община Стара Загора е 
инвестирала много средства, изпълнявайки 53 обекта по проект 
“Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” 
- фаза І (2 улици, 2 парка и 49 междублокови пространства), 
финансиран по ОПРР 2007-2014 и са в непосредствена близост и 
имат териториално единство.
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starazagora.bg 

Включените обекти за интервенция от Зона на въздействие ІІ - 
зона с публични функции - са в пряка пространствена обвързаност 
с изградената велоалея по проект “Модернизация и развитие 
на устойчив градски транспорт в Стара Загора” - етап І.
Осигуряване на нови възможности за икономическо и 
социално развитие и привличане на нови посетители и външни 
инвеститори, чрез създаване на единна система от пешеходни 
пространства с обща визия, съобразена със спецификата на 
града, като се запазват и доразвиват положителните моменти в 
реализираните вече обекти е основна цел на ръководството на 
Община Стара Загора.
Изпълнението на проектните дейности ще увеличи синергичния 
ефект от комплексното изпълнение на проектите, подобряващи 
градската среда в Стара Загора.
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Име на проекта

Светът на траките

Кой?

Община Казанлък

Къде?

Казанлък

Кога?

Дата на стартиране 26.11.2019г.
Дата на приключване 26.11.2021г.

Източник на финансиране

Европейски фонд за Регионално развитие чрез ОП Региони в 
растеж

Финансова информация

Обща стойност на проекта 6 735 429.83 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 6 735 429.83 лв.
Собствено финансиране 0.00 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

КАЗАНЛЪК
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kazanlak.com

Накратко за проекта

Долината на тракийските владетели, намираща се на 
територията на община Казанлък, е районът, известен с най-
много и забележителни свидетелства за уникалността на 
тракийската култура. Проектно предложение „Светът на траките“ 
е продължение на дългогодишните последователни усилия на 
Община Казанлък за създаване на туристически продукт на база 
тракийските гробници в „Долината на тракийските владетели“ – 
Казанлъшка тракийска гробница, обект с категория „световно“ 
значение, под егидата на ЮНЕСКО и недвижими културни 
ценности с категория „национално“ значение, включени в сериен 
обект „Царският некропол на тракийския град Севтополис“.
Проектно предложение „Светът на траките“ е насочено към 
възстановяване и опазване на паметник на културата Култово-
погребален комплекс в надгробна могила Оструша с категория 
„национално“ значение за бъдещите поколения, към осигуряване 
на достъпност на тракийското културното наследство в долината 
за обществеността от страната и чужбина, както и за развитие 
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на конкурентоспособен туристически продукт чрез изграждане 
на многофункционален туристически комплекс, който да 
изпълнява ролята на „портал“ за посещение на цялата долина.
Предвидената комбинация от дейности по проекта ще допълни 
постигнатите резултати от предходни проекти, включително 
инвестициите от ОПРР 2007-2013. С този подход и приемственост 
спрямо досегашните резултати, проектното предложение ще 
осигури все още липсващите предпоставки за превръщането на 
серийния обект в атрактивен и конкурентоспособен туристически 
продукт. Проектът включва:
 1. Консервация, реставрация и социализация на тракийска 
гробница и култов комплекс „Оструша“.
 2. Изграждане на велосипедна алея от гр. Крън до гр. 
Шипка (продължение на съществуваща алея до предвидения по 
проекта туристически комплекс).
 3. Изграждане на Туристически комплекс “Светът на 
траките“, който ще осигури нужната туристическа инфраструктура 
за общо представяне на удивителната и уникална в световен 
мащаб концентрация на тракийски гробници.

18



 "Кохезионна политика в ЕС и Област Стара Загора"

ГЪЛЪБОВО

Име на проекта

Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия 
по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - 
учебна сграда и учебни работилници

Кой?

Община Гълъбово

Къде?

Гълъбово

Кога?

Дата на стартиране 05.12.2016 г.
Дата на приключване 10.07.2018 г.

Какво постига?

103 души, представители на маргинализирани групи, 
включително роми, облагодетелствани от модернизирана 
образователна инфраструктура
423 души, капацитет на подпомогнатата инфраструктура, 
предназначена за грижи за децата или образование,

Източник на финансиране

Европейски фонд за Регионално развитие чрез ОП Региони в 
растеж
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Финансова информация

Обща стойност на проекта 1 405 999.20 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 1 399 999.20 лв.
Собствено финансиране 6 000.00 лв.
Общо реално изплатени суми 1 211 587.54 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 84.95 %

galabovo.org

Накратко за проекта

С проект “Реконструкция (основен ремонт) на Професионална 
гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ 
I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници” се извършва 
основен ремонт на учебната сграда с разгъната застроена площ 
1936,38 кв. м. и прилежащи учебни работилници с разгъната 
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застроена площ 2460,24 кв.м. или общо 4396,62 кв.м.
Реализацията на основните проектни дейности осигури ремонт 
на фасадите на сградите, вътрешните помещения - вкл. смяна 
на дограмата, строителните конструкции- покрив и др., електро 
мрежата, ВиК системите и ОВИК. Изградено е евакуационно 
стълбище, осигурена е достъпна среда за ползване от хора 
с увреждания по изискванията на нормативните документи. 
Извършено е външно топлинно изолиране на стените на 
отопляемото пространство, изолация на покрива, цялостна 
подмяна на “сградната ВиК инсталация” и електрооборудването. 
Всички тези действия допринасят за изпълнение на основната 
цел на процедурата BG16RFOP001-3.002 за създаване на 
условия за модерни образователни услуги, чрез подобряване на 
образователната инфраструктура в професионалните училища 
от национално и регионално значение.
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ЧИРПАН

Име на проекта

Внедряване на E-JOY - иновативен електронен джойстик с 
широко приложно поле и голям пазарен потенциал

Кой?

Системно интегриране ЕООД

Къде?

Чирпан

Кога?

Дата на стартиране 18.01.2017 г.
Дата на приключване 06.07.2018 г.

Какво постига?

330 908.11 лв., частни инвестиции, допълващи публичната 
подкрепа за иновации или за научноизследователски и развойни 
проекти 
1 брой, предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара и 
нови за предприятието продукти

Източник на финансиране

Европейски фонд за Регионално развитие чрез ОП Иновации и 
конкурентоспособност
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Финансова информация

Обща стойност на проекта 1 618 000.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 970 800.00 лв.
Собствено финансиране 647 200.00 лв.
Общо реално изплатени суми 967 800.00 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

Накратко за проекта

Настоящият проект е насочен към внедряване в производството 
на “Системно интегриране” ЕООД на иновативен електронен 
джойстик E-JOY - продукт с уникални за световния пазар 
характеристики и широка приложимост, който може да 
бъде интегриран в различни видове машини за селското 
стопанство, машиностроенето, строителството и други 
отрасли на икономиката. Основната цел на проекта е 
именно производството на иновативния продукт и неговата 
последваща пазарна реализация в количества, отговарящи 
на идентифицираното търсене, което ще окаже значителен 
благоприятен ефект върху финансовите показатели и експортния 
потенциал на дружеството. За да бъде постигната необходимата 
техническа обезпеченост, като основна дейност по проекта е 
заложено придобиването на ново оборудване, необходимо 
за внедряване в производството на иновативния продукт - 2 
бр. машини за леене под налягане, 2 бр. машини за кокилно 
леене и 1 бр. топилна система, които осигуряват качественото 
и в необходимите количества производство на електронния 
джойстик E-JOY.
В резултат от изпълнението на проекта „Системно интегриране” 
ЕООД диверсифицира продуктовата си листа като предлага на 
националния и външните пазари иновативно решение с отлично 
качество и на цена значително по-ниска от тази на основните 
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конкурентни аналози, което осигурява добри пазарни позиции 
за иновативния продукт и стабилни перспективи в дългосрочен 
план за дружеството.
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МЪГЛИЖ

Име на проекта

Подобряване на производствения капацитет на “Алтея 
Органикс” ООД чрез внедряване на високотехнологично 
оборудване

Кой?

Алтея Органикс ООД

Къде?

с. Ягода, общ. Мъглиж

Кога?

Дата на стартиране 09.02.2016 г.
Дата на приключване 31.03.2017 г.

Какво постига?

104 397.04 лв., частни инвестиции, допълващи публичната 
подкрепа за иновации или за научноизследователски и развойни 
проекти
1 брой, предприятия, с дейности за подобряване на ресурсната 
ефективност
25.16 % изменение на средните генерирани приходи от износ 
вследствие
на инвестицията по проекта
18.14 % повишаване на ефективността на производствените 
разходи
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Източник на финансиране

Европейски фонд за Регионално развитие чрез ОП Иновации и 
конкуретоспособност

Финансова информация

Обща стойност на проекта 692 261.15 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 484 582.80 лв.
Собствено финансиране 207 678.35 лв.
Общо реално изплатени суми 473 325.37 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

Накратко за проекта

“Алтея Органикс” ООД е специализирана в производството 
на био българско розово масло и вода, както и широка гама 
сертифицирани био козметични продукти, базирани на 
българската маслодайна роза и лавандула. Предприятието 
притежава собствени розови и лавандулови насаждения, 
сертифицирани като биологични, както и собствена розоварна и 
производствена база край с. Ягода, община Мъглиж.
Дружеството има силно присъствие на международни пазари, 
като продукцията и е много добре позната в Япония, Америка, 
Хонг Конг, Корея, Европа. Към момента компанията е успяла 
да се наложи като най-успешната био козметична компания в 
България с множество спечелени призове и награди в страната и 
чужбина. Компанията има офиси и представителства в Америка, 
Япония и Корея.
С цел подобряване на производствения процес и нейния 
експортен потенциал „Алтея Органикс” ООД внедрява модерна 
и високотехнологична автоматизирана линия за пълнене, 
затваряне и етикетиране на ароматни води и пълнене на кремове, 
както и модерно и прецизно лабораторно оборудване. Линията 
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за пълнене позволява на дружеството да затвори напълно 
производствения цикъл при производството на Ароматни 
води и кремове в рамките на компанията. За биологичния 
производствен процес от изключително значение е следенето 
на качеството на влаганите етеричните масла и води по време 
на дестилационният процес. Със закупуването на лабораторното 
оборудване може да се следят параметрите им в реално време 
и има възможност да се произвеждат продукти с много високо 
качество, което позволява задоволяване на всички специфични 
нужди на клиентите. Това оборудване създава предпоставки и 
за разнообразяване продуктовия асортимент на фирмата.
Успешното изпълнение на проекта позволи на предприятието да 
подобри производствения процес, да повиши производствения 
си капацитет, доведе до по-високо качество на продукцията, 
разширяване на продуктовия асортимент, по-голям обем на 
производството, възможност за по-пълно съобразяване с 
изискванията на клиентите.
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Име на проекта

Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора

Кой?

Държавно предприятие “Национална компания “Железопътна 
инфраструктура”

Къде?

Стара Загора
Нова Загора

Кога?

Дата на стартиране 01.02.2016 г.
Дата на приключване 19.10.2022 г.

Какво постига?

2 броя, реконструирани гарови комплекси
8 594 м2 изградени/подменени мрежи за високо и ниско 
напрежение
4 бр. изградени/рехабилитирани сгради (административни, 
стрелочни кабини, помощни постове и др.)
8 880 м2 изградени/рехабилитирани перони и перонни 
покрития и настилки 

Източник на финансиране

Европейски фонд за Регионално развитие чрез ОП Транспорт и 
транспортна инфраструктура

СТАРА ЗАГОРА
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Финансова информация

Обща стойност на проекта 19 518 366.39 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 16 519 338.66 лв.
Собствено финансиране 2 999 027.73 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

starazagora.bg

Накратко за проекта

В резултат от дългогодишната експлоатация приемните сгради 
на жп гарите в България са в много лошо състояние. Това налага 
тяхната модернизация, преустройство и ремонт, включително и 
на инсталационните системи в тях. Външният вид на приемните 
здания на гарите е от голямо значение за имиджа на железопътния 
транспорт. Те в много случаи са лицето на железницата. Не 
случайно в Европа, големите железопътни гари са превърнати 
в търговски центрове с магазини, ресторанти и паркинги. 
Ето защо, за обновяването и реконструкцията на старите и за 
строителството на нови гари е необходимо разработването 
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на различни концепции, съобразени с местоположението 
на всяка една от тях. От особена важност е организацията на 
обслужването в гарите, за да бъдат създадени необходимите 
удобства и комфорт за пътниците.
Проектът предвижда цялостна реконструкция на приемните 
здания (за Нова Загора ново приемно здание), в съответствие 
с високите изисквания на Европейските стандарти в областта, 
което да гарантира сигурността на пътниците и качеството 
на предлагане на услугите, комфортна работна среда за 
служителите, както и привеждане на околното пространство 
съгласно изискванията за достъпност на хора с увреждания 
и хора в неравностойно положение. Ще се изпълнят мерки 
за повишаване енергийната ефективност на обществените 
пространства, въвеждане на интелигентни, модерни системи 
за управление на системи за отопление, климатизация, 
осветление, информация и др. Ще се извърши саниране и 
конструктивно усилване на отделни елементи от носещите 
конструкции, подмяна на покривните конструкции, частично 
функционално преустройство на помещенията, подмяна на 
електроинсталациите, водоснабдителните и канализационните 
системи, ще се извърши паркоустройство и благоустройство на 
околното пространство и т.н.
Проектът и управлението му е предвидено да се осъществи в 
периода 01.02.2016 г. до 19.04.2022 г. - 75 месеца.
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