СОЦИАЛНО –
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Областен управител на
област Ямбол

Обща информация
 В Югоизточната част на
България
 Територия: 3 355,5 кв.км.
 Население (към 31.12.2016 г.): 122 276
 Пет общини: Ямбол, Тунджа,
Елхово Стралджа, Болярово
 Граничи с области Сливен,
Бургас, Хасково и Стара Загора
и Република Турция

Областен управител на област Ямбол

ИНФРАСТРУКТУРА
•

Основни пътни артерии

•

Транспорт

•

Енергийна инфраструктура

•

Водоснабдяване и канализация

ОСНОВНИ ПЪТНИ АРТЕРИИ






Обща дължина на пътната мрежа в област
Ямбол: 636 км

Автомагистрала „Тракия” – осигурява
транспортните комуникации „изток - запад”
Важен за международния автомобилен
транспорт е преминаващият през областта
път І-7, който свързва Северна Европа и
Турция
Областен управител на област Ямбол

ТРАНСПОРТ






Международно летище и пристанище (Бургас) –
на 80 км
Граничен контролно-пропускателен пункт между
Република България и Република Турция –
външна граница на Европейския съюз – на 60 км

Видове транспорт:
• Автомобилен
• Въздушен – летище Бургас е на 80 км.
• Железопътен – Ямбол е пункт на главната жп линия
София – Пловдив – Бургас
• Връзка и с морски транспорт
Областен управител на област Ямбол

ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА




Добре изградена електроснабдителна система
• Гъстотата на мрежата за областта е 86,1
км/1000 кв.км.
• Плътността на инсталираните мощности е
106,39 мvа/1000 кв.км.
Изградена газоразпределителна мрежа

Областен управител на област Ямбол

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


Работна сила
• Населението на областта в трудоспособна
възраст към 31.12.2016 г. е 69 774 души
• 52 300 - заети лица на 15 и повече години
Образователна структура на заетите лица:
30,1 % с висше образование, 59,7% - със
средно, 10,2 % с основно и по-ниско



Образование
•
•

70 образователни институции
Висше: Факултет Техника и технологии –
Ямбол към Тракийски университет – Стара
Загора
 9 професионални гимназии
 4 профилирани гимназии

ИКОНОМИКАТА НА
ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ


Брутен вътрешен продукт (2016): 1039 млн. лв.
• БВП на човек – 8445 лв.




Брутна добавена стойност (2016): 987 млн. лв.
Разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи за 2016г. - 166 млн. лв.
• Най-голям размер имат инвестициите в областта на
селското стопанство – 51,5 млн. лв., в промишления
сектор търговията – 46,8 млн. лв., търговията – 27,2 млн.



Средна месечна работна заплата – 856 лв.

Областен управител на област Ямбол

ИНВЕСТИЦИИ




Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия
сектор в област Ямбол към 31.12.2015 г. - 79 млн.
евро
Най-голяма стойност на направените преки
чуждестранни инвестиции в промишлеността – 58
млн. евро и в сектора на услугите, търговия, ремонт
на автомобили и мотоциклети, транспорт е 10,4
млн. евро.

Областен управител на област Ямбол

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СЕКТОРИ И ОТРАСЛИ



Добивна промишленост
Преработвателна промишленост:
•
•
•
•






хранителни продукти и напитки
текстил, облекло, обувна промишленост
метални изделия, машини и оборудване
производство на мебели

Строителство
Търговия
Селско, горско и рибно стопанство
Нови индустриални отрасли
• производство на био и еко продукти
• производство на автомобилно електрооборудване
• рециклиране на отпадъци от пластмасови изделия и
производството от тях на влакна
• производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
Областен управител на област Ямбол

СЕЛСКО СТОПАНСТВО







През 2015 г. общата площ със стопанско
предназначение за област Ямбол е 194 257
хектара, като обработваемата земя заема найголяма част от нея (166 782 хектара), следвана
от постоянно затревените площи и ливади и
трайните насаждения (овощни градини)
360 000 дка поливни площи
11 000 дка се използват за поливни площи
Има готовност 60 000 дка готовност за
експлоатация в община Стралджа

Областен управител на област Ямбол

СЕЛСКО СТОПАНСТВО




Фигурата показва делът на групите култури от общата
площ със селскостопанско предназначение
Най-голяма площ е отделена за зърнените култури,
включващи пшеница, ечемик и царевица за зърно, а
най-малка площ е отделена за семейните градини

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ


Исторически забележителности:
•

•
•
•
•


270 древни селища
над 1000 надгробни могили
културно–исторически паметници с национално и
международно значение
множество християнски църкви и храмове
в южната част на областта е най-високата концентрация на
долмени на Балканския полуостров

Природни забележителности:
• Природни паркове и резервати - Парк Бакаджик, Резервати „Горна
топчия”, „Долна топчия” и „Балабана”





Термални находища с минерална вода
Благоприятни условия за алтернативен
туризъм
Областен управител на област Ямбол

БЕЗИСТЕН









Безистенът – забележителен
архитектурен паметник, един от
малкото запазени от времето на
Османската империя, не само в
Ямбол и в България, но и в Европа
Построен около 1510 година
В началото на 20 век е превърнат в
оживен търговско-занаятчийски
комплекс
Обявен за паметник на културата с
национално значение през 1972 г.
От 2015 година Безистенът отваря
врати като модерен културноинформационен център

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ
„ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ”
 8 км северозападно от гр. Ямбол и на
500 м от автомагистрала Тракия
 Площ – 1000 кв.м
 Голям тракийски античен град
възникнал към края на ІІ хил. пр. Хр.
 Туристическа дестинация, коята
включва: Тракийска крепостна стена с
няколко кули, скално светилище на
Зайчи връх, 2 ранно християнски
базилики от началото на IV век, 2
римски бани, римски военен лагер, 2
казармени помещения и др.
 Музейната експозиция към резервата
съдържа експонати от Кабиле и ценни
находки от селищни могили от долна
Тунджа

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ


Недвижими и движими
културни ценности
• Художествена галерия “Жорж Папазов”
• Регионален исторически музей - Ямбол
• Възрожденски етнографски комплекс –
гр. Ямбол
• Музей на бойната слава
• Етнографско-археологически музей гр. Елхово
• Етнографски комплекс “Старата
акбунарска къща” с. Генерал Инзово
• Исторически музей – гр. Стралджа
• 84 читалища в областта

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ


Културни празници и
фестивали
 Маскараден фестивал „Кукерландия“
 Музикални празници „Златната Диана“
 Куклено-театрален фестивал „Михаил
Лъкатник“
 Национален детски фолклорен събор
„Върбова свирка свири“- гр. Болярово
 Международен фолклорен фестивал „От
Цветница до Великден“
 Арт фестивал „Отворени пространства“
 Младежки фестивал Тунджа творчество и
иновации
 Събор на народното творчество „Мараш
пее“ – гр. Стралджа
 Национален панаир на туристическите
забавления и анимации – с. Кабиле
 Фестивал „Коледарски буенек“

