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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 
В ОБЩИНА „МАРИЦА“ 2020 г. 

 
 
 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
      Програмата отразява общинската политика за развитие на туризма на местно ниво, съгласно чл.11 и чл.12, т.1 от Закона за туризма и е 
съобразена с целите и приоритетите на Стратегията за развитие на туризма в Община „Марица“ за периода 2016 – 2020 година, приета от 
ОбС „Марица“ с Решение № 348, взето с протокол №11 от 27.09.2016 г., както и Стратегията за интегриран и устойчив туризъм на област 
Пловдив 2019-2027 
      Програмата систематизира дейности, чиято реализация ще доведе до създаване на среда за развитие на устойчив туризъм и за постигане 
на част от стратегическите цели. Тя включва съвместни действия на всички заинтересовани от развитието на туризма страни с цел ефективно 
оползотворяване на местните ресурси, целенасочено насърчаване на частната инициатива и привличане на външни инвестиции. Всички 
включени в програмата дейности са пряко обвързани и с изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. 
     Основна роля при изпълнението на Програмата ще играе Консултативният съвет по туризъм. Програмата е отворен документ, който 
периодично може да бъде допълван, съобразно евентуални промени в политиката на общината и националното законодателство. 
 
2. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА“ 
      Община „Марица“ е създадена с указ на Държавния съвет през месец октомври 1987 година.  Административно е разположена в 
областния център – гр. Пловдив. Намира се в Среднотракийската низина. Заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска 
област, респективно на Южен централен район и на страната. Граничи с общините: Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Калояново и 
Съединение. Заема площ от 34256,8 ха, с което представлява 5,7% от територията на областта и 0,3% от територията на страната. 
       Обхваща 19 села - Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, 
Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле. По характера на населените места, от които 
е съставена, селищната мрежа е еднотипна. По брой на населението е на пето място в Пловдивска област. 
     
 



І. ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА „МАРИЦА“ 
 
       1.ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ 
 
1.1.Природни туристически ресурси  
         Природните ресурси на Община „Марица“ включват плодородни почви, водни запаси и биологично разнообразие. Най-голямото 
поземлено богатство на общината са земеделските земи, които заемат 81% от площта й. Плодородието на почвите и големия дял на 
земеделските обработваеми земи определят и предимно селскостопанския характер на поминъка в общината. Горите и горските територии 
са слабо представени в Община „Марица“ (около 1,8% от общата територия). По предназначението си горите са: защитни, рекреационни, за 
дървопроизводство и ловуване, дивечови ниви и ливади. Разпространени са по поречието на реките, покрай населените места и стопанските 
обекти и в изолирани случаи - островно сред обработваемите земи.  
         От някогашните гори (цер, келяв габър, полски ясен и полски бряст) са запазени малки групи и единични екземпляри. Интерес 
представлява малка гора от дъб в с. Маноле (някогашен център за семенен материал). Едроразмерната горска растителност е представена от 
широколистни видове, характерни за Тракийската горскорастителна област.  
         Горските територии попадат в обхвата на ТП ДГС „Пловдив“. Част от землищата на селата Трилистник и Маноле попадат на 
територията на ТП ДЛС „Тракия“. Районът е естествен развъдник на фазани, яребици, гривяк, пъдпъдък, гургулица, зайци, сърни и 
хищници: чакал и лисица.  
         Реките преминаващи през общината, са р. Марица, р. Стряма, р. Потока, р. Пясъчник. Те имат обширни водосборни басейни извън 
общината и по-ограничени водосбори в общината. Други открити водни площи има при селата Труд, Граф Игнатиево и Войводиново. 
         Повърхностните водни площи освен за общото си предназначение се ползват за напояване, рибовъдство и са традиционни естествени 
развъдници на водолюбиви птици и животни. 
         На територията на с. Войводиново е разкрит източник на минерална вода (два сондажа с температура около 31 градуса).            
         Рибите са представени от: речен кефал, уклей, обикновена кротушка, щука, маришки морунаш, беломорски скобар, маришка мряна и 
др.  
         Поради голямата гъстота на хидрографската мрежа, територията на община „Марица“ е предпочитано място за нощувка, почивка и 
зимуване на голям брой водоплаващи и водолюбиви птици, вкл. световно застрашения малък корморан, черен щъркел, голяма бяла чапла, 
земеродно рибарче, поен лебед, речна чайка и много други. Землището на община „Марица“ е  част от обширен географски ареал, сборно 
място за черния щъркел преди отлитане на юг. 
          Често срещани бозайници са таралеж, сънливец, язовец, земеровка, невестулка, заек и др. Земноводни и влечуги: жаби, тритони, 
костенурки, водна змия, смок-мишкар, зелени, степни, късокраки гущери, пепелянка и др. 
          Съгласно класификацията на защитени територии (Закон за защитените територии, 1998 год.) и предвид запазване на съществуващата 
флора и фауна, на територията на община Марица са обособени защитени местности (ЗМ). 
-ЗМ „Нощувка на малък корморан – Пловдив” (Код в регистъра: 449) - Обявена със Заповед №РД-644 от 05.09.2006 г. на МОСВ (ДВ, 
бр. 85/2006) с цел опазване местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus). 
Площ: 82,09 хектара. Частично се припокрива със защитена зона BG0002087 „Марица-Пловдив” за опазване на дивите птици. На 
територията на община Марица е с площ 18,7 ха и попада в землището на с. Костиево.  



- ЗМ „Тракийски равнец” (Код в регистъра: 534) - Обявена със Заповед №РД-82 от 30.01.2012 г. на МОСВ (ДВ, бр. 18/2012) с цел 
опазване на растителен вид – тракийски равнец (Achillea thracica) и неговото местообитание. Намира се в землището на с. Маноле, с площ 
8,03 ха.  
          Съгласно регистъра на защитените вековни дървета в България, обявен по Закона за биологичното разнообразие, на територията на 
община Марица са регистрирани следните вековни дървета:  
- 6 броя летни дъба в землището на с. Трилистник, обявени са със заповед №РД- 859/26.11.2008 г.; години към датата на обявяване: 300; 
реална възраст 312 год.; височина от 10 m до 16 m; периметър от 3,6 m до 5,4 m;  
- летен дъб (2071) в землището на с. Войсил; заповед за обявяване №РД-193/26.02.2010 г.; години към датата на обявяване: 150; реална 
възраст: 164; височина (m): 20; периметър(m): 2.6  
- дръжкоцветен дъб (2072) в землището на с. Войсил; заповед за обявяване №РД 193/26.02.2010 г.; години към датата на обявяване: 150; 
реална възраст: 164; височина (m): 18; периметър (m): 2.2.  
          Защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”, попадащи на територията на община Марица, са:  
А) Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
- BG0000578 „Река Марица”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 
21/2007 г.); площта на зоната е 14693,1 ха, от които 604,2 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване са 14 типа природни 
местообитания, 15 вида безгръбначни, 8 вида земноводни и влечуги, 5 вида риби, 14 вида бозайници, вкл. прилепи. Припокрива защитена 
зона BG0002087 „Марица-Пловдив” за опазване на дивите птици;  
- BG0000444 „Река Пясъчник”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 
21/2007 г.); площта на зоната е 1879,97 ха, от които 740,9 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване са 2 типа природни 
местообитания, 5 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 3 вида риби, 9 вида бозайници, вкл. прилепи. Частично се припокрива от 
защитени зони BG0002016 „Рибарници Пловдив” и BG0002010 „Язовир Пясъчник” за опазване на дивите птици; 
- BG0000429 „Река Стряма”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 
21/2007 г.); площта на зоната е 4078,38 ха, от които 479,3 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване са 5 типа природни 
местообитания, 7 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 4 вида риби, 17 вида бозайници, вкл. прилепи. Частично се припокрива 
от защитени зони BG0002064 „Средна гора” за опазване на дивите птици; 
- BG0000289 „Трилистник”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 
21/2007 г.); площта на зоната е 616,95 ха, от които 402,8 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване са 6 типа природни 
местообитания, 4 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 4 вида риби, 2 вида бозайници. 
Б) Защитени зони за опазване на дивите птици (ЗБР, чл.6, ал.1, т. 3 и 4): 
- BG0002087 „Марица Пловдив”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 
21/2007 г.); обявена със заповед на министъра на околната среда и водите №РД-836 от 17.11.2008 г., (ДМ, бр. 108/2008); площта на зоната е 
1108,81 ха, от които 140,3 ха са в територията на община Марица. 
 
1.2. Културно-историческо наследство 
       Като административна единица „Марица” е млада община, но историческите корени на селищата, които влизат в състава й, са дълбоко в 
древността. В полята й лежат повече от 300 тракийски и римски некрополи, населени са още през неолита и халколита. Далечните 
предшественици на днешното население са били добри земеделци и скотовъдци, занимавали са се с лов и риболов. Доказателство за това са 



и намерените предмети при разкопките на историческото селище при с. Труд, възникнало още през V хилядолетие пр. н. е., разкритите 
останки от тракийско светилище и 14 оброчни плочки на тракийския бог Херой и бог Аполон. 
       Значително антично селище е съществувало и западно от с. Строево. Интересни тайни крият земите около Скутаре и Рогош. Там са 
намерени бронзова статуетка на тракийския бог Зевс Сбелсурд (бог на небето, мълниите и дъжда), мраморна пътна колона, отбелязваща 
трасето на най-важния път, пресичащ Тракия и свързващ Филипопол и Константинопол; релеф на древния индоирански бог на светлината и 
правдата Митра, който в края на I век сл. Хр. бил изключително почитан в римската армия. 
       На територията на община „Марица“ са регистрирани следните туристически атракции: 
 

Име на атракцията Вид на 
атракцията 

Собственос
т 

Достъпност 
за посещение 

Местоположение Транспортна 
достъпност и 

връзки 

Видимост и 
ориентация 

Среда 

ГОЛЯМА МОГИЛА Археологическа 
природна 
забележи 
телност 

Общинска Целогодишно 
Безплатно 

Местност „Лъката“, 
землище на с. 

Костиево 

Полски път Няма указателни 
табели 

Природна 

ГОЛЯМА МОГИЛА Археологическа 
природна 
забележи 
телност 

Общинска Целогодишно 
Безплатно 

Местност „Рускови 
брести“, землище на с. 

Бенковски 

Полски път Няма указателни 
табели 

Природна 

ЦЪРКВА 
„СВЕТА ТРОИЦА“ 

Историческа 
забележи 
телност 

Българска 
православна 

църква 

Целогодишно 
Безплатно 

с. Бенковски 
ул. „14-та“ 

№11 

Асфалтиран път Има видимост Градска 

ДОЙКОВА МОГИЛА Археологическа 
природна 
забележи 
телност 

Общинска Целогодишно 
Безплатно 

Местност „Дойкова 
могила“, землище на  

с. Бенковски 

Полски път  Няма указателни 
табели 

Природна 

СПОРТЕН РИБОЛОВ 
СКАЛАР- 

РИБАРНИК 

Аквапарк Частна 
собственост 

Целогодишно 
Платено 

Местност „Горен 
Герен“, землище на с. 

Войсил 

От главния път 
до рибарника- 

черен път. 

Има видимост Природна 

ПАМЕТНИК НА 
ХРИСТО БОТЕВ 

Историческа 
забележи 
телност 

Общинска Целогодишно 
Безплатно 

с. Войводиново, ул. 
„Христо Ботев“  

Асфалтиран път Има видимост Градска 

СЕЛИЩНА МОГИЛА Археологическа 
природна 
забележи 
телност 

Общинска Целогодишно 
Безплатно 

с. Граф Игнатиево Полски път Няма указателни 
табели 

Природна 

ЦЪРКВА 
„СВЕТО ВЪЗНЕСЕ 
НИЕ ГОСПОДНЕ“ 

Историческа 
забележи 
телност 

Българска 
православна 

църква 

Целогодишно 
Безплатно 

с. Граф Игнатиево 
 
 
 

Асфалтиран път Има видимост Градска 



ВИСОКАТА 
МОГИЛА 

Археологическа 
природна 
забележи 
телност 

Общинска Целогодишно 
Безплатно 

Местност „Азмака“, 
землище на с. Желязно 

Полски път Няма указателни 
табели 

Природна 

СЕЛИЩНА МОГИЛА Археологическа 
природна 
забележи 
телност 

Общинска Целогодишно 
Безплатно 

Местност 
„Манастира“, землище 

на с. Костиево 

Полски път Няма указателни 
табели 

Природна 

ЦЪРКВА 
„СВЕТА ТРОИЦА“ 

Историческа 
забележи 
телност 

Българска 
православна 

църква 

Безплатно с. Костиево, 
ул. „13-та“ 

Асфалтиран път Има видимост Градска 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
КОМПЛЕКС 
„МАЛТЕПЕ“ 

Археологическа и 
историческа  

забележи 
телност 

Общинска В процес на 
разкриване и 

проучване 

Местност „Малтепе“, 
землище на с. Маноле 

Асфалтиран  път Има указателни 
табели 

Природна 

НАДГРОБНА 
МОГИЛА 

Археологическа 
природна 
забележи 
телност 

Общинска Целогодишно 
Безплатно 

Местност „Дзънгари 
ца“, землище на с. 

Радиново 

Полски път Няма указателни 
табели 

Природна 

АНТИЧНА 
ГРОБНИЦА 

Археологическа и 
историческа 

забележи 
телност 

- Целогодишно 
Безплатно 

с. Строево, ул. 
„Здравец“ 

Неасфалтиран 
път 

Няма указателни 
табели 

Природна 

ЦЪРКВА „СВ. 
НИКОЛАЙ ЛЕТНИ“ 

Историческа 
забележи 
телност 

Българска 
православна 

църква 

Целогодишно 
Безплатно 

 с. Строево, ул. 
„Средногорска“ №2 

Асфалтиран път Има видимост Градска 

ХРАМ „СВЕТА 
ТРОИЦА“ 

Историческа 
забележи 
телност 

Българска 
православна 

църква 

Целогодишно 
Безплатно 

 с. Труд, ул. „Никола 
Петков“ №23 

Асфалтиран път Има видимост Градска 

ПАРАКЛИС 
„УСПЕНИЕ НА 

ПРЕСВЕТА 
БОГОРОДИ 

ЦА“ 

Историческа 
забележи 
телност 

Българска 
православна 

църква 

Целогодишно 
Безплатно 

 с. Труд, ул. „Мусала“ 
№7 

Асфалтиран път Има видимост Градска 

КЪЩАТА НА 
АТАНАС 

МАРИНЧЕШКИ 

Културна 
забележителност 

Частна 
собственост 

Посещения 
само след 

предварителна 
уговорка със 
собственика 

 
 

с. Костиево,  
ул. „24“-та“ 

Асфалтиран път Има видимост Градска 



ПАМЕТНИК НА 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

Историческа 
забележи 
телност 

Общинска Целогодишно 
Безплатно 

с. Труд, ул. „Сергей 
Румянцев“ и ул. 

„Мусала“ 

Асфалтиран път Има видимост Градска 

МЕМОРИАЛ 
ПАМЕТНИК 
„ГЕРГАНА“ 

Историческа 
забележи 
телност 

- Целогодишно 
Безплатно 

 с. Труд, ул. 
„Карловско шосе“ 

Асфалтиран път Има видимост Градска 

ПАМЕТНИК НА 
ДЯДО ИВАН 

АРАБАДЖИЯТА 

Историческа 
забележи 
телност 

Общинска Целогодишно 
Безплатно 

с. Царацово,  
ул. „Хан Аспарух“ 

Асфалтиран път Има видимост Градска 

       
 
 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „МАЛТЕПЕ“ 
 
На 17.06. 2017 година отвори врати Културно-информационен център до могилата „Малтепе“.  Проектът по изгражденето му бе 

финансиран от  финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни 
изкуства“, по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“. Проектът  „Музей на открито Малтепе“  е на 
стойност над 1.5 милиона лева  и включва археологически комплекс с приемна сграда  - информационен център, открити и покрити площи 
за експозиция и учебна археология. 
         

Като могила „Малтепе” е регистрирана като недвижима културна ценност – археологически обект в Автоматизираната информационна 
система „Археологическа карта на България” под Регистрационен N: 10001496 
 

Археологическият комплекс е на 300 м. от ж. п. гара и на около 600 м. от центъра на селото.    Достъпът до археологическите разкопки 
на могилата „Малтепе” от селото е пешеходен, автомобилен или с велосипед. Теренът, на който е разположена, е с площ от 11 дка. До 
момента на разкопаването й, могилата „Малтепе“ е най-голямата могила на територита на България, с размери – 140 м в диаметър и 22 м. 
височина. 
          

Архитектурно информационния център е замислен така, че да може да приюти една бъдеща експозиция, а също предоставя 
пространства за тематични образователни програми по история и археология. За това допринасят както съвременното техническо 
оборудване на залите, а също и грънчаро-керамичната работилница и пространствата за изследователска археология.  

В резултат от реализацията на проекта „Археологически комплекс Малтепе“ зае своето първостепенно място в списъка с културни и 
исторически обекти на територията на община Марица.  
 
 



        
 
 
 

    
 

Културно-информационен център „Малтепе“ разполага с три зали, подходящи за културни прояви, делови срещи, обучения, 
конференции и семинари. Залите са със собствена климатизация, като има възможност сами да определяте желаната температура. 
Изчистеният интериор, дава максимална свобода да бъде преобразен в духа на всяко организирано събитие. За всички организатори и 
посетители е подсигурен паркинг. Техническата подсигуреност – мобилен компютър, мултимедия, принтер, ксерокс осигурява удобство 
както за презентиращите, така и за всички присъстващи на събитието. Съпътстващи услуги - кафе пауза, кетъринг и др. 
  
   
         Информационният център разполага с 62 седящи места, мултимедийно оборудване, даващо възможност за използване на модерни 
похвати за представяне на съдържание чрез звук, картина и светлина. 
 



 

 
 
         Конферентната зала, разпорлагаща с 30  седящи места, е оборудвана с мултимедийна техника и е  подходяща за провеждане на 
обучения, презентации, конференции, тиймбилдинги, бизнес срещи и др. 
 

 

 
          Семинарната зала, с капацитет 12 седящи, места е  подходяща за провеждане на бизнес срещи и за обучения на малък брой  хора. 



 

               
В автоматизираната електронна система „Археологическа карта на България“ под №2100520, е регистрирана „Антична гробница“, 

находяща се в центъра на с. Строево, чийто защитен монумент е изграден съобразно проект от 1971 г. Откритите при разкопките на 
гробницата предмети, се съхраняват в Археологически музей – гр. Пловдив.  
    
          
          
3. ЧИТАЛИЩА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 
         Средище на културната дейност в нашата община са Народните читалища. На територията на община „Марица“ съществуват общо 19 
народни читалища. Някои от тях осъществяват твърде богата културна дейност – музикално и певческо любителско творчество, музикални и 
езикови школи и др.  
          Библиотечната дейност е представена във всичките 19 читалища в общината. Общият библиотечен фонд в читалищата от общината е 
над 143 хил. хил. библиотечни единици. С най-голям библиотечен фонд са: читалището в с. Войводиново (84700 библиотечни единици), с. 
Царацово (12900 т.) и с. Труд (12600 т.).  
         Любителското творчество в различните му разновидности и форми е представено в повечето от читалищата в общината. Към по-
голямата част от читалищата в общината са организирани групи за изворен фолклор, певчески групи за народни обичаи, групи за лазаруване, 
различни видове школи – музикални, езикови, за модерен балет и др. Най-голямо е разнообразието на изградените фолклорни групи, 
танцови състави, школи и кръжоци в читалищата в по-големите села на общината. По няколко танцови състава са сформирани в Народните 
читалища на с. Калековец, с. Труд, с. Царацово, и др.  
         Читалищата в общината се включват активно в реализацията на общинския културен календар. Съставите към отделните читалища 
участват в програмите за честване на общоселски културни мероприятия, на годишнини и други празници със свои програми. 
          
         В националния туристически регистър на България са регистрирани следните общински туристически фестивали и събития, които 
привличат много гости и участници: 



         
Културна проява Населено 

място 
Дата Значение Организатор Периодичност 

ЕТНО-ФЕСТИВАЛ “ПЕЕМ, 
ТАНЦУВАМЕ И ЖИВЕЕМ 

ЗАЕДНО“ 

Село от  
Община 

„Марица“ 

Месец април Регионално Община 
„Марица“ 

Ежегодно 

НАЦИОНАЛЕН 
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

„ПО ШЕВИЦИ И 
ТЕРЛИЦИ“ 

Село 
Царацово  
Община 

„Марица“ 

Месец  
септември 

Национално Община 
„Марица“ 

Ежегодно 

ЕСЕНЕН ПРАЗНИК НА 
ОБЩИНА „МАРИЦА“ 

Село от  
Община 

„Марица“ 

22  
септември 

Регионално Община 
„Марица“ 

Ежегодно 

ПРАЗНИК НА ОБЩИНА 
„МАРИЦА“ 

Село от  
Община 

„Марица“ 

25  
март 

Регионално Община 
„Марица“ 

Ежегодно 

НАЦИОНАЛЕН СЪБОР ЗА 
АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР 

"ОТ ИЗВОРА" 

Село Труд Месец  
септември 

Национално Община 
„Марица“ 

Ежегодно 

 
       
 
 
4. СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
 

В Община „Марица“  са регистрирани голям брой спортни клубове. Същите са насочени основно към развитието на три вида спорт – 
футбол, баскетбол и хандбал. Най-голям е броят на спортните клубове по футбол. 
        Общо на територията на общината са регистрирани 15 футболни клуба в селата Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, 
Калековец, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Труд, Царацово и Ясно поле. 
        Повечето разполагат с общинска спортна база, намираща се на територията на населените места, извършват тренировъчна и спортно - 
състезателна дейност на терени със съблекални. Спортен клуб по баскетбол е регистриран в с. Рогош за мъже и юноши. Клуб по вдигане на 
тежести в с. Динк. Хандбален клуб има в с. Труд. Клубът има отбори във всички възрастови групи (момчета 10, 11, 12 и 14 г., юноши старша 
възраст до 16 г. и мъже). Хандбалистите на с. Труд участват в състезания в Зонален хандбален съюз - зона „Тракия” и в държавните 
първенства на БФХ, Купа РБ, държавни първенства на малките селища и държавните първенства по плажен хандбал. 
         Стрелковият комплекс в с. Труд е построен през 1981 г., когато в Пловдивския панаир се провежда Световното ловно изложение. Той 
се простира върху повече от 70 дка полигон с буферна зона. Теренът е общински, а върху него в момента има три комплекта кули, малък 
ресторант и помещение за сбирки и обучение на кандидат-ловци. 



 
  

         С качества на съвременна спортна инфраструктура е спортния комплекс в с. Войводиново, създаден за развитие на конен спорт. Това е 
Конна база „Хан Крум“, разположена на площ около 34 дка., а заедно с Хиподрума и прилежащите площи около него – 66 дка. В конната 
база се включва: хиподрум, покрита трибуна на 2 етажа, открити трибуни, тренировъчни и състезателни манежи, съдийска кула и др. 
Капацитетът на конната база е 5000 места. 
 

  
          
         Конна база „Фригопан“ е най-новият комплекс за конен спорт в България, отворил врати през лятото на 2015 год. Разположен е на 
площ от около 26 декара и е изграден по най-модерните и съвременни технологии. Комплексът се намира в с. Царацово и в непосредствена 
близост до град Пловдив – само на около 12 км от центъра на града. Неговото местоположение го прави лесно и бързо достъпен за всички, 
които желаят да се занимават с любителска или професионална конна езда.  Разполага с 3 открити и един закрит манежи, предназначен за 
тренировки на професионални ездачи, както и за национални и международни състезания, покрита трибуна на 1 етаж за около 1 500 
посетители. Изградена е и функционира хотелска част и ресторант.    
 



  
           
          Спортният годишен календар на Община „Марица“ включва различни спортни мероприятия с местно и с общинско значение. Такива 
са спортните събития на общината (първенства по лека атлетика и футбол), общинските първенства по баскетбол (момичета и момчета и 
юноши и девойки) са неизменна част от годишните чествания на празника на община „Марица“ - 25 март, хандбални състезания  (юноши и 
девойки), общинско първенство по футбол, общинско първенство по лека атлетика, срещи по хандбал, футболен турнир „Купа 
Независимост“, футболен турнир „За купата на кмета на Община „Марица“, турнир по белот и др. 
          Ежегодно в с. Царацово се провежда турнир по шахмат за купата на кмета на Община „Марица“ в различни възрастови категории с 
участието на състезатели от цялата страна. 
 
 
5. МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНА „МАРИЦА“ 

 
        В областта на туризма най – застъпен е отрасъла „Хотелиерство и ресторантьорство“, свързан основно с услуги, предоставяни на 
транзитно преминаващи през територията на общината туристи. Преобладаващата част от този вид туристически обекти осъществяват 
дейност в областта на заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-аперитиви и др.), както и за отдих - 
местата за настаняване. 
 
        - МОТЕЛ „9-ТИ КИЛОМЕТЪР“ с местонахождение в землището на село Костиево, на изхода на Пловдив в посока Пазарджик, 
категория „1 звезда“, установен капацитет от 13 помещения и общо 25 места за настаняване. Мотелът е част от комплекс „9-ТИ 
КИЛОМЕТЪР“, който разполага с денонощен лоби-бар, охраняем паркинг, уютен ресторант, прохладна лятна градина, механа с барбекю, 
пещ и камина; акватека с два басейна и детски кът, открит бар-плаж „Фрегата”. В екзотичната обстановка – вътре и на открито, могат да се 
съчетаят изнесени граждански и църковни ритуали, а стародавната българска традиция да се преплете със съвременната. 
 



  
 
 
        - СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ДИЯНА“ с местонахождение в село Труд, категория  „2 звезди“, установен капацитет от 10 помещения и общо 16 
места за настаняване; Гостите на хотела имат свободен достъп до прекрасната градина и ресторанта. Комплексът е популярен с 
незабравимите мероприятия организирани там: класически сватби, етно - сватби, юбилеи, рождени дни, абитуриентски балове, кръщенета, 
фирмени партита и т.н. Често хотелът е посещаван за бизнес пътувания и важни срещи. 
 

 

        - СЕМЕЕН ХОТЕЛ “РАЧИЧ“ - кътче, предлагащо уют и удобства. Живописно разположен сред просторна градина, само на 5 минути 
от шума и суетата на града. Категория „2 звезди“, установен капацитет от 18 помещения и общо 25 места за настаняване. Мястото е 
подходящо за бизнес срещи и коктейли, сватбени тържества и други специални събития, разполага с голяма лятна градина, басейн и 
ресторант. 
 



 
 
         
        - СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ЧЕРНО И БЯЛО“ с местонахождение в село Костиево, категория  „1 звезда“, установен капацитет от 8 
помещения и общо 16 места за настаняване; 
        Хотелът предлага следните удобства: открит басейн, билярд, кафе-аперитив, телевизор, хладилник  кабелна тв, климатик, отопление, 
интернет, баня/тоалетна. 
 

 

 

        
          - КОМПЛЕКС „ФРИГО ПАН“ се намира в село Царацово, в района на една от най-бързо развиващите се индустриални зони – 
Марица. Той е удобно разположен само на 5 км от Автомагистрала Тракия и 10 км от центъра на град Пловдив. 
          Комплексът разполага с 30 стандартни двойни стаи. Всяка стая е оборудвана с телевизор, мини-бар, кабелна телевизия и индивидуална 
климатизация. Стаите са мебелирани в съвременен стил, създаващ комфорт и уют. За удобство на гостите на разположение е безплатен 
паркинг и Wi-Fi на територията на целия хотел. На рецепцията, отворена от 8 до 23 ч., гостите могат да получат туристическа информация и 
съдействие за организиране на трансфер до летището, а в ресторанта всеки ден от 8 до 10 ч. можете да се насладят на вкусна закуска. 
          Ресторант „Фриго Пан“ предлага ястия от съвременна кухня. Интериорът е вдъхновен от скандинавския минимализъм, а панорамните 
прозорци имат прекрасен изглед към манежа на конната база на комплекса. Залата има капацитет 150 места и е особено подходяща за 
организиране на сватби и рождени дни, както и други лични и фирмени мероприятия. 



 

  

  
 
         - КЪЩА ЗА ГОСТИ в с. Скутаре, ул. “Хан Кубрат“ №59А разполага с всички удобства за почивка и уют извън големия град. 
        Средната цена за нощувка в най-големите обекти за настаняване в дестинация „Марица“ е в рамките на 55 лева, като в зависимост от 
заявените за ползване услуги и пакети към нощувката може да варира с до 30%.  
        Средната цена на стая в дестинацията (по обявени цени на основните обекти за настаняване) е от 20 до 80 лева за нощувка. 
Приходите от туристически данък в община „Марица“ за 2019 г. възлизат на 3 260.90 лева.  
         Не е разработен потенциала на територията за развитие на културно – исторически, еко и селски туризъм. Направени са първите стъпки 
за експониране на тракийско наследство, но е необходимо паралелно да се развият съпътстващи дейности и атракции, реклама и 
туристически маршрути, които ще привлекат и задържат туристи на територията на общината. 
          
 
          
        II. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВА 
 
         До този момент туризмът в община „Марица“, като отрасъл не е изразен, но предвид гореизложеното съществува потенциал за 
развитие, поради наличието на все още неекспонирано културно - историческо наследство. За целта е необходимо паралелно разработване 
на съпътстващи туристически дейности и атракции, реклама и маршрути, които ще привлекат и задържат туристи на територията на 
общината. 
         Намиращият се в съседство областен и древен град Пловдив, е реална възможност за установяване на ползотворно и трайно 
партньорство между двете общини в сферата на туризма.  
 



       
  III. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 
 
        Средствата, необходими за реализация на Програмата за развитие на туризма в община „Марица“, могат да бъдат от следните 
източници: 

1. Общински бюджет; 
2. Такси от категоризация на туристически обекти по реда на Закона за туризма; 
3. Туристически такси, събирани по реда на Закона за местните данъци и такси; 
4. Глоби и други имуществени санкции, наложени по реда на Закона за туризма; 
5. Средства от външни източници - фондове на ЕС, програми за финансиране на различните министерства и др.; 
6. Дарения. 

 
         IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ 
 

1. Създаване на Консултативен съвет по въпросите на туризма в община „Марица“; 
2. Извършване на своевременна категоризация на туристическите обекти; 
3. Текущ контрол върху качеството на предлаганите услуги и събирането на туристическата такса; 
4. Провеждане на периодични срещи с местните предприемачи с цел запознаването им с най-новите изисквания за условията на които 

трябва да отговарят стопанисваните от тях туристически обекти. 
5. Публично обсъждане на програми и планове свързани с развитието на туризма в общината. 

 
        Целта на програмата на първо място е да изясни и определи туристическия потенциал на територията на Община „Марица“ и да 
конкретизира основните стратегически цели за развитието на туризма в общината. Изхождайки от конкретните дадености досега Община 
„Марица“  няма опит и традиции в развитието на туризма като цяло. Въпреки това природните и културно-историческите условия в Община 
„Марица“ предлагат възможности за развитие на туризъм в различни форми и с различна интензивност. 
         

  III. ЗАДАЧИ  ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА „МАРИЦА“                

        Задачите, които предстоят за решаване, за да се превърне туризма в значим  за общината икономически отрасъл, са: 
1. Активна политика към възпитанието на младите хора в общината с цел повишаването на екокултурата, окуражаването и 

подкрепата на всички мероприятия по опазването на околната среда, паметниците на културно-историческото наследство и фолклора. 
2. Да се изгради позитивен имидж на Общината, като привлекателно място за инвестиции в областта на туризма, чрез 

популяризиране на потенциалните възможности – опазена природна среда, културно-историческо наследство, културен живот и съхранени 
традиции; 

3. Създаване на туристическа карта на община „Марица“ – проучване и маркиране на всички потенциални туристически обекти 
на територията на общината; 



4. Да се диференцират предлаганите туристически продукти с цел самостоятелно предлагане или включване в  дестинации с 
различна тематика; 

5. Създаване на постоянно действащ механизъм за обмен на информация, обсъждане на идеи и планиране на общи инициативи и 
дейности за развитие на туризма в общината, включващ всички заинтересовани страни; 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА „МАРИЦА“ 
2020г. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ / ДЕЙНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРАНЕ 

I. Общи инициативи и мероприятия на всички заинтересовани 
страни имащи отношение към развитие на туризма 

 

  

1. Проучване, консервация и реставрация на могила „Малтепе“ в с. 
Маноле 

Община „Марица“ 
„Археологически музей“ - 
гр. Пловдив 
 

Общински бюджет 
Дарения 
 

2. Подпомагане дейността на спортните организации и клубове 
-При организиране на масови спортни прояви и празници: 
-Пролетен и есенен празник на община „Марица“ 

Община „Марица“ 
Спортни клубове 
Местен бизнес 

Общински бюджет 
Дарения 
 

3. Подпомагане дейността на читалищата: 
-при провеждане на мероприятия включени в културния календар на 
общината 
-организиране на общоселски събори и др. 

Община „Марица“ 
Местен бизнес 

Общински бюджет 
Дарения 
 

II. Да се изгради позитивен имидж на Община „Марица“, като място 
предлагащо условия за развитие на туризъм. 

 

Община „Марица“ 
ТС „ Тракийски 
туристически район“ 
Спортни клубове 
Читалища 
Местен бизнес 

Общински бюджет 
дарения 



1. Почистване около туристическите атракции - образователна 
инициатива за създаване навици у децата да поддържат чиста средата, в 
която живеят – „Живеем заедно, чистим заедно“ 

Община „Марица“ 
Училища 
Читалища 
Спортни клубове 
Общински съвет„Марица“ 
Местен бизнес 

Общински бюджет 
Дарения 

2. Реклама чрез средствата за масова информация и участие в регионални 
и национални рекламни туристически издания и сайтове 

Община „Марица“ 
ТС „ Тракийски 
туристически район“ 

Общински бюджет 
 

3. Популяризиране на културния и спортен календар на общината Община „Марица“ 
ТС „ Тракийски 
туристически район“ 
Спортни клубове 
Местен бизнес 

Общински бюджет 
 

4. Организиране на бизнес форуми и срещи с цел популяризиране на 
местното производство в сферата на селското стопанство и 
промишлеността 

Община „Марица“ 
ТС „ Тракийски 
туристически район“ 
Местен бизнес и външни 
инвеститори 
 

Общински бюджет 
дарения 

5. Ползотворно сътрудничество на общината с общини в областта на 
бизнеса, спорта, културата 

Община „Марица“ 
ТС „ Тракийски 
туристически район“ 
Спортни клубове 
Читалища 

Общински бюджет 
дарения 

III. Проследяване и спазване на нормативните актове отнасящи се до 
туризма 

-Категоризиране на нови и прекатегоризиране на съществуващи 
туристически обекти съгласно Закона за туризма. 

Община „Марица“  
Консултативен съвет 
ОЕККТО в община 
„Марица“ 

 

 


