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ВАНЬО СТОИЛОВ

Преходът към нисковъглерод-
на икономика в област Стара
Загора трябва да бъде плавен,
без резки движения. Около то-
ва се обединиха участниците в
дискусия по темата, организи-
рана от Агенцията за регионал-
но икономическо развитие в
областния град в навечерието
на празника 5 октомври.

Последиците от
“Зелената сделка”

за отказ от употребата на въгли-
ща в индустрията ще засегнат ос-
новно комплекса “Марица изток”,
чиито 4 топлоцентрали от години

работят с нискокалоричните мест-
ни лигнитни въглища. За да се
подготви комплексът за работа в
новите условия, са нужни 10-20
г., казват хора от бизнеса. В този
период топлоцентралите трябва
да се преустроят за работа с при-
роден газ, а енергетиците и минь-
орите да се преквалифицират.
В тази посока вече се работи -

ще се създаде Регионален коор-
динационен център за “Зелената

сделка” като комисия към област-
ния съвет за развитие. Вече е ре-
гистриран и клъстер “Технологии
за чиста околна среда”.
Топлоцентралите на природен

газ обаче крият опасност от по-
скъпване на тока от този район,
който в момента е най-евтиният у
нас, казват експерти. Неминуемо
ще поскъпне природният газ, а
при неговото изгаряне също се
отделят вредни газове - не въгле-

родни, а азотни.
Смята се, че промените в “Ма-

рица изток” при отказ от въгли-
щата ще засегнат косвено около
90 хил. души от 4 области - Ста-
ра Загора, Хасково, Сливен и Ям-
бол. Това са не само пряко зае-
тите миньори и енергетици, но и
работници от фирмите, които оси-
гуряват логистиката на комплек-
са, както и членовете на техните
семейства.

Икономиката в Стара Загора
“Зелената

сделка” ще
засегне

около 90
хил. души,
свързани
пряко или
косвено с
комплекс
“Марица
изток”.

� Три са важните отрасъла в областта
- енергетика, оръжейна промишленост
и производство на храни
� Тревожна тенденция е, че намаляват
висшистите, заети на пазара на труда
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