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Община „Марица” – община с европейски 

облик и стандарт, основани на местни 

ресурси, култура и традиции, високи 

технологии и иновации; 

Предпочитано място за инвестиции и 

предприемачество; 

Сигурно място за живот и отдих. 
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1. Част І: Увод  

Регионалната политика е една от най-динамичните сфери на 
развитие в Република България през последните няколко години. 
Тя е насочена към корекция на процесите на развитие на 
регионите на страната, с оглед преодоляване на изоставането в 
развитието им, решаване на проблеми от социално-
икономически характер, породени от икономическото им 
преструктуриране и въвеждането на пазарните принципи. 
Насочена е към усвояване на местния потенциал за развитие, 
към подобряване пазарната устойчивост на местните 
икономически субекти. 

Основният документ, който определя дългосрочните цели и 
приоритети на регионалната политика на страната е 
Националната стратегия за регионално развитие на Република 
България за периода 2005-2015г. Тя отчита действащите и нови 
зели на структурните и кохезионна политика на Европейския 
съюз. 

Специфичният характер на регионалната политика, който я 
различава от секторните, акцентира върху приоритети за 
интервенция близки или сходни до тези определени от общата 
политика за развитие, но концентрирани на регионално ниво. 

Съгласно Закона за регионалното развитие, “регионално 
развитие е процес на формиране и осъществяване на политика 
за постигане на балансирано и устойчиво развитие на 
административн-териториалните единици, обединени в райони 
за планиране на територията на Република България”. 

В стратегически план регионалното развитие се стреми към: 
• постигане на балансирано и устойчиво развитие на 
регионите в България; 
• създаване на условия за икономически растеж и високо 
ниво на заетост на основата на потенциала им за развитие, 
както и 
• укрепване на икономическото и социалното единство на 
регионите в процеса на европейската интеграция на страната. 

Законът за регионалното развитие регламентира изграждането 
на институционалната система за планиране, програмиране, 
управление и изпълнение на мерките за регионално 
развитие,както и създаването на работеща система от взаимно 
обвързани стратегически планови и оперативни документи. Един 
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от тях е Общинският план за развитие. 

Общинският план за развитие е средносрочен планов документ, 
който осигурява развитието на цялата община. Общинският план 
за развитие отчита целите и принципите на кохезионната 
политика на Европейския съюз. През този период страната ни 
трябва ефективно да прилага политиката за икономическо, 
социално и териториално сближаване като страна-членка на ЕС. 

Общинският план за развитие определя целите и приоритетите 
за развитието на общината, както и финансовите ресурси за 
тяхната реализация. Той се разработва в съответствие с 
предвижданията на Областната стратегия за развитие и 
плановете за пространствено развитие на региона и територията 
на общината. 

Общинският план за развитие се базира на определена система 
от принципи, които пряко произтичат от възприемането на 
европейската политика за сближаване през периода 2007-2013г., 
на принципите и целите на стратегиите от Лисабон и Гьотеборг, 
както и заложените в Закона за регионалното развитие конкретни 
принципи, залегнали основата на провеждането на държавната 
политика в областта на регионалното развитие. 
Принципите при разработване на Oбщинския план за развитие 
са: 
• Партньорство, публичност и прозрачност при 
осъществяване на планирането, програмирането, 
финансирането, наблюдението и оценката; 
• Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното 
развитие; 
• Допълване на финансирането от национални публични 
източници при съвместно финансиране с други източници; 
• Междуведомствена координация на дейността на 
компетентните органи в процеса на планирането и 
програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, 
наблюдението и оценката. 
• Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, 
инструменти и действия на национално и регионално равнище. 

Общинският план за развитие е разработен при спазване на 
утвърдените от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството Методически указания и неговото изготвяне и 
изпълнение се обвързва със спазването на утвърдената 
нормативна уредба в областта на регионалното развитие. В този 
смисъл той съответства и кореспондира с изискванията за обем 
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и съдържание съгласно чл.14 ал.3 от Закона за регионалното 
развитие. 

Регионалната политика на Община „Марица” за периода 2005-
2015г. следва да бъде ориентирана към интегрирано местно 
развитие, което да допринесе за нарастване на 
привлекателността и качеството на живот в общината, да 
осигури конкурентна местна икономика основана на знанието, 
модернизирана и добре функционираща инфраструктура, 
устойчива заетост и качествена жизнена среда. 

Общинският план за развитие на Община „Марица” е обвързан с 
изпълнение на поетите от Република България ангажименти по 
глава 21 "Регионална политика", във връзка с членството в 
Европейския съюз, а именно: 
• Изграждане на капацитет за програмиране в съответствие с 
регламентите на ЕС; 
• Създаване на ефективна система за координация на 
процеса между местната власт и централната власт; 
• Изграждане на партньорства на всички управленски нива с 
бизнеса, професионални сдружения, гражданските организации 
и църквата. 

ОПР представлява целенасочена програма за действие, 
основаваща се на: 
� Аналитично изведени проблеми за състоянието и развитието 
на процесите в стопанския сектор, човешките ресурси и 
социалната политика, инфраструктурата и околната среда на 
общината; сравнителен анализ в областен и национален 
аспект; анализ на основните възможности и заплахи от 
предстоящото интегриране в европейските процеси и 
структури; 
� Аналитично формулирана стратегия за развитие на общината, 
основаваща се на определянето на действията и насочване на 
ресурсите, които с модерни управленчески подходи ще 
обезпечат практическата и реализация за планирания период; 

ОПР на Община „Марица” е нов по замисъл и съдържание 
планов документ, в който водещи са принципите в политиката за 
регионалното планиране, законовите и подзаконови уредби на 
Република България и регулациите на ЕС. Различава се от 
предишните планови документи (стратегии) по това, че: 
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� С приемането му от Общинския съвет, планът получава 
задължителен характер; 

� В планирания период е включен периода на планиране за 
страните от ЕС – 2007-2013г.; 

� Създава се рамка за планиране, съдържаща развитието 
на плана от основната концепция до ползите за крайния 
потребител; планиране на интегрирано развитие хоризонтално и 
вертикално - от долу на горе и от горе надолу съобразено е с 
целите и приоритетите на Пловдивска област, на Южен 
централен район и е елемент от цялостното стратегическо 
развитие и планиране на страната. 

� Извежда устойчиви и адекватни Цели и Приоритети; създава 
система от индикатори за наблюдение и оценка на 
изпълнението; Съдържа предварителната оценка за качеството 
на планирането; Обезпечава многогодишна финансова 
перспектива с годишни финансови лимити и прогнозирани 
разходи. 

� Създава плановата основа за прилагане на политиките и 
инструментите на ЕС 

� Съобразява се със законодателството на страната относно 
конкуренцията и обществените поръчки. 

� Израз е на процеса на местно развитие, който е постоянно 
подобряване на параметрите на обществената среда (измерени 
като икономически и социални показатели), при разумно 
използване на ограничените ресурси и запазване на културните 
ценности. 

� Основните принципи при разработването на плана са: 
партньорство, публичност и прозрачност на целият процес на 
планиране, финансиране, наблюдение и оценка; концентрация 
на ресурсите за постигане на целите на местното управление и 
развитие; допълване и съвместно финансиране на местното с 
национални, публични и други източници; междуведомствена 
координация на заинтересованите органи в процеса на 
планиране и ресурсно осигуряване на реализацията, 
наблюдението и оценката; съгласуваност с други 
структуроопределящи политики, инструменти и действия на 
всички държавни и областни нива. 
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Предложеният планов период 2005-2015г. произтича от 
намерението да се осъществи приемственост с действията от 
предхождащия го планов документ, а именно: "Стратегия на 
Община „Марица” за 2000-2006г." и да направи връзката с 
последващия 7- годишен период за планиране със застъпване 
на действията в две допълнителни години. 

Актуализация на Общинския план за развитие на 
Община „Марица” през 2008 година 

Актуализацията на Общинския план за развитие на Община 
„Марица” се налага във връзка със стартиращите схеми за 
финансиране и изисквания за допустимост на проекти по 
одобрените Оперативни програми и Националния план за 
развитието на селските райони 2007-2013г. и Националния 
стратегически план за рибарство и аквакултури 2007-2013г. 

В насоките за кандидатстване по оперативните програми дори са 
добавени изрични текстове за допустими дейности, т.е. 
допустими проекти, за които може да се кандидатства –  

„Подготвените проектни предложения от общините трябва 
да бъдат част от или да се вписват в стратегическата 
рамка на съответния Общински план за развитие (2007-
2013г.). Кандидатите  трябва да представят заедно с 
предложенията извадки от съответния план, заверена с 
печат на общинската администрация и текст „вярно с 
оригинала”. 

Съобразно изискванията на оперативните програми нуждата от 
по ефективно финансиране на проектите на Община „Марица”, 
ръководството на общината възлага Актуализация на Общинския 
план за развитие на Община „Марица” 2005 – 2015г. 

За целта на 28.12.2007г. кмета на общината издава Заповед за 
актуализация на Общинския план и създаване на работна група 
за актуализация на Общинския план за развитие на Община 
„Марица” със състав: 

- за координатор по разработване на ОПР- арх. Огнян 
Георгиев (Главен архитект на Община "Марица"); 

- за консултант - фирма «ЕКОПРОЕКТ»ЕООД с ръководител 
на екипа Диана Шиндова; 

- за ръководител група устройство на територията- 
инфраструктура и екология- инж. Диана Букарева; 

- за група- Демография - труд, социални дейности и услуги- 
Стефка Ванчева; 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
10

- за група – Собственост - общинска, държавна и частна - 
Янка Барашка; 

- за група - Стопански сектор, бизнес, промишленост и 
селско стопанство - инж.Никола Томов; 

-  за група - Евроинтеграция - д-р Яна Очева; 
- за група - Бюджет и финанси - Петя Кукова; 

Предвижда се и създаване на устойчива методика за 
поддържане на актуалността на данните.  

Общинския план се разработва в сътрудничество и прилагане 
принципа на партньорство на всички негови етапи с 
представители на общинска администрация, фирма консултант, 
представители на бизнеса и НПО сектора. Ще бъдат направени 
нужните проучвания и анализи, срещи и консултации за 
добиването на възможно най-актуалната и изчерпателна 
информация нужна за разработването актуализиран Общински 
план на Община „Марица”. 

Като участници в процеса на планиране в работните групи са 
включени трите заинтересовани страни местната 
администрация, бизнесът и местната общност. 

Представители на бизнеса: 
- за сдружение за "Инвестиционна стопанска инициатива 
за Община "Марица"- Пламен Панчев; 

- за сдружение "Западна индустриална зона" - Стоян Илиев; 
- за сдружение "Северна индустриална зона" – Пепа 
Захаринова; 

- за сдружение "Войводиново" - Георги Трайков. 
Представители на профсъюзите: 

- За КНСБ - Желязко Христов. 
Представители на местната общност: 

- Ромско културно дружество с. Калековец; 
- Дружество за конен спорт с. Войводиново; 
- Сдружение на оризопроизводителите в Община "Марица"; 
- Сдружение любители на природата - река Стряма; 
- Детско дружество на велосипедиста с. Скутаре; 
- Представители на местния парламент. 
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2. Част II: Анализ на ситуацията 

2.1. Кратка географска характеристика на общината: 
(местоположение, граници, релеф, климат, геоложка и 
хидрогеоложка характеристика, природни ресурси, почви, 
населени места) 

2.1.1. Административно устройство и населени места. 
Културно и историческо наследство. 

Община "Марица", област Пловдивска е създадена като  
община  1987г .  с  указ  на  Държавния съвет .  
Административният й център е базиран в областния център 
Пловдив. Обхваща 19 села - Труд, Маноле, Рогош, Граф 
Игнатиево, Строево, Скутаре, Царацово, Войводиново, Радиново, 
Костиево, Бенковски, Войсил, Манолско Конаре, Ясно поле, 
Динк, Желязно, Трилистник, Калековец, Крислово. По характера 
на населените места, от които е съставена, селищната мрежа е 
еднотипна. По брой на населението е на пето място в 
Пловдивска област. 

Най-многолюдно е село Труд (4000 души), най-малолюдно е 
село Желязно (520 души). С население над 3000 души са 
селата Маноле и Рогош. Под 1000 жители имат селата Динк, 
Крислово, Манолско Конаре, Радиново, Трилистник, Ясно поле. 

Средния брой жители на едно село в общината е 1668 души при 
524 за страната, което е показател за добър потенциал на 
човешките ресурси. 

Като административна единица „Марица” е млада община, но 
историческите корени на селищата, които влизат в състава и, са 
дълбоко в древността. В полята и 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 оброни 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, мраморна пътна 
колона, отбелязваща трасето на най-важния път, пресичащ 
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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. Много известна в българската историческа 
наука е праисторическата селищна могила "Разкопаница" край 
с. Маноле, животът, в която най-вероятно е започнал още през 
бронзовата епоха. Следи от праисторически селища са 
открити също край селата Войводиново, Войсил, Бенковски, 
Царацово и на други места в общината.  

Запазени са спомени за отминалите векове - предания за 
Султан Мурад и наследника му Баязид, за дядо Манол, чийто 
дух витае в село Маноле, за майстор Трифон от Калековец, за 
съратника на Апостола - Дядо Иван Абаджията от с. Царацово. 

Селищата и църквите на общината помнят стъпките на 
легендарния син на България Васил Левски. Селата 
Трилистник, Маноле, Манолско Конаре, Скутаре и Рогош 
съхраняват ценен исторически материал, който дава 
възможност да се проследи развитието на архитектурата, 
строителството, лозаро- винарството, тъкачеството. 
Маришките села съхраняват богато наследство от легенди, 
невероятни истории, където реалното и митичното се 
преплитат; чудодейни рецепти за билколечения, баяния против 
различни злини, гадания са части от културната съкровищница 
на общината. 

2.1.2. Географска характеристика  

Местоположение. Граници 
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Община „Марица” се намира 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. 

Климат 

Община „Марица”, като част от Среднотракийската низина има 
преходно-континентален климат, със средиземноморско влияние: 
мек с кратка зима и продължителна топла есен. Забелязва се 
известно различие в количеството на валежите в сравнение със 
съседните райони. Тук са измерени едни от най-ниските техни 
средно-годишни суми за Южна България (495 л/кв.м). В този 
смисъл добре изразеното пролетно и лятно засушаване. 
Определящи фактори за климата са валежите, температурата, 
влажността на въздуха, посоката и силата на ветровете. 

По данни на метеорологическата станция най-рано сняг е 
падал през втората половина на ноември и се е задържал най-
късно до втората половина на март. Снежната покривка е общо 
взето много тънка - 10 см и се задържа 13-44 дни (120-130 мм), а 
продължителността на снежния период- средно около 50 дни. 
Най-малка е тя през втората десетдневка на ноември и 
третата десетдневка на януари. 

Първият мраз в района настъпва средно към 27 октомври, а 
последния- към 9 април. Ето защо е налице доста 
продължителен вегетационен период на растенията без мраз, 
което осигурява отглеждането на голям брой култури. 

Валежите дават главната приходна част в баланса на 
подземните и повърхностните води. Те не са равномерно 
разпределени в годината. Най-много през пролетта, най-малко 
през есента и зимата. Дължината на вегетационния период е 6-7 
месеца. 

Средногодишната сума на валежите за 50 годишен период при 
най-близка станция Пловдив е 540мм; Два максимума през май и 
юни и два минимума през февруари и август. 
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Данните за температурата на въздуха са следните: средна 
януарска- 0,3ºС, средна юлска - 24ºС, средна годишна -12,1ºС. 
Периодът на замръзване на почвата е кратък, с нахлуване на 
студен континентален въздух. 

Пролетта настъпва в началото на март (средна температура 
над 5ºС). Лятото е горещо; Летни валежи 140-150мм. 
Районът се характеризира с добра годишна 
продължителност на слънчевото греене (2090-2180 часа 
годишно), при нормална температура над 10ºС: 1550-1600 часа. 
Сумата на годишната слънчева радиация е висока (5350-5500 
МJ/m²). 

Атмосферната континентална циркулация и свързаната със 
нея малка облачност през лятото спомагат за повишаване 
температурните разлики между лято и зима (средна 
температурна амплитуда на въздуха е 11ºС). За общината, 
високите летни температури, в съчетание с безвалежно време 
са неблагоприятни така както и приземните температурни 
инверсии в безветрени зимни нощи. Средногодишния брой на 
инверсиите е 81%. 

Средномесечната относителна влажност на въздуха в района е 
сравнително ниска, по-висока влажност има предимно през 
есента и зимата - 10% от влажните дни в годината. 

Гръмотевичната дейност е интензивна - средно 35-36 дни. 
Облачността и мъглите са свързани с процесите на кондензация 
в атмосферата. Максимумът на облачността е през зимата ср. 
бал (6.8), което намалява с 67% притока на топлина към 
земната повърхност, средният годишен брой на облачните дни 
е 103, сумарното изпарение (500-550мм/год )е високо в 
района; 33 мъгливи дни годишно и над 50% от тях са 
придружени с температурни инверсии. 

Ветровете в района са преобладаващо западни. Средната 
повторяемост на "тихо" време е 40-45%, което е добро условие 
за разсейване на компонентите замърсяващи атмосферния 
въздух. 

Релеф и геоморфология 

Релефът на Община "Марица" е равнинен, със средна 
надморска височина около 170м, с различни елементи - дерета, 
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блата, оврази, могили, резултат от физико-климатичните, 
геоложките и антропогенните въздействия. Морфо-структурното 
развитие на Пазарджишко- Пловдивското поле, в което 
общината е разположена е резултат от периодично появяващи се 
негативни движения в Горнотракийския грабен през 
Плиоцена и Кватернера и съпътстващите ги акумулационни и 
ерозионни денудационни процеси. 

Геоложки строеж и хидрогеоложки условия на района 

Литостратиграфските единици, изграждащи разглеждания 
район обхващат широк хроностратиграфски диапазон от 
докамбрия до кватернера, като по-голям интерес представляват 
неогенските седиментни скали и кватернерните образувания. 
Неогенските седименти в района са представени от 
Ахматовската свита, залягаща трансгресивно върху пъстра 
блоково разломена подложка от скали с докамбрийска, 
горнокредна и палеогенска възраст, покрита от кватернерни 
алувиални наслаги; с три макроцикъла от които третият има 
големи разкрития на повърхността. Изграден е от глини, 
песъчливи глини, глинести пясъци и по-малко чакъл с отделни 
валуни, алувиално - пролувиални образувания с характерен 
жълто-ръждив цвят. Дебелината на Ахматовската свита е от 16 
до 300 м. Кватернерните наслаги имат повсеместно 
разпространение в района - алувиално-пролувиални 
отложения,изградени от валунно - чакълни, чакълни и 
песъчливи материали, с късове от гранити, гнайси и гнайсо 
шисти, с песъчливо-глинеста и глинесто-алевритна свързваща 
маса, последвани от слоести чакъли и пясъци с аналогичен 
състав и жълтеникав цвят. Дебелината на тези алувиално-
пролувиални образувания достига до 100м. 

Хидрогеоложките условия на района се обуславят от 
структурните му особености - причина за наличието на порови 
подземни води, привързани към плиоценските и кватернерните 
седименти. Плиоценския (слоест), слабо до средно водообилен 
водоносен хоризонт (напорен и слабонапорен) е привързан към 
водоносен комплекс, обхващащ и част от палеорусловите 
отложения на река Марица. Основен колектор на подземните 
води са пясъчно- чакълестите седименти с мощност до 300 м., 
подхранвани от по-високите части на пловдивско-
пазарджишкото поле и от съседни водоносни хоризонти. Нивото 
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на подземните води се установява в района на Община 
„Марица” между 4 и 6 м. Кватернерния водоносен хоризонт е 
безнапорен, с посока на движение на подземния поток от 
северозапад към югоизток СВН на подземните води е 1-3м 
от терена; Амплитудата на изменение на водното ниво във 
връзка с подхранването и дренирането е най-висока през 
февруари-април; най-ниска през септември-ноември; средно 
колебание- 2м. Поровите по своя генезис води се акумулират в 
мощните песъчливо - чакълести материали от акумулационната 
тераса на р.Марица и наносните конуси на притоците й. 
Подхранват се от: водоносния хоризонт на реките, от 
инфилтрация на води от напояване и валежи и от съседни 
водоносни хоризонти. 

Геоложките и хидрогеоложки условия на Община „Марица” са 
благоприятни за бъдещото й развитие. Физико-геоложки 
явления, които биха повлияли отрицателно на стопанската 
дейност и бита не са установени. Наличните пясъци и чакъли на 
земната основа със сравнително голяма мощност могат да 
бъдат рационално използвани. 

Природни ресурси 

Природните ресурси на Община „Марица” са плодородните и 
почви, водните запаси и биологичното разнообразие. 

Най-голямото поземлено богатство на общината са 
земеделските земи, които заемат 81% от площта й. Почвите са 
представени предимно от алувиални, ливадни и алувиално-
ливаден тип.Тяхната комбинация в съчетание температурната 
сума за вегетационния период от 4400 С позволява на тези 
терени да се отглеждат високодобивни, топлолюбиви 
земеделски култури традиционни за Тракийската низина. 
Земеделските земи са обработваеми (ниви, ливади, овощни 
градини, малко лозя и ливади) и необработваеми (мери, 
пасища, дерета и оврази). Малка част от обработваемите 
земи са с некачествени и непригодни за земеделски нужди 
(песъкливи образувания и преовлажнени терени- резултат от 
природни явления; засолени почви- резултат от неправилна 
обработка на земята). Липсва актуална карта на почвеното 
разнообразие, както и система за наблюдение и контрол. 
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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 
дивечопроизводсво и ловуване и горски земи- поляни и 
храсталаци. Разпространени са по поречието на реките, покрай 
населените места и стопанските обекти, покрай пътищата и в 
изолирани случаи- островно сред обработваемите земи. 

Гори за дърводобив няма. Интерес представляват горите по 
поречието на река Марица и по поречията и устията на реките 
Стряма, Потока, Пясъчник, и при с. Труд - рекреационни и за 
ловуване делът на горите в териториалния общински баланс 
е признак за некачествена среда за обитаване и труд. 

Подземните природни богатства на общината са представени от 
слаби запаси на речен пясък и чакъл по поречието на реките 
Стряма и Марица има разкрити няколко регламентирани и 
нерегламентирани кариери за добив с доказан отрицателен 
екологичен ефект. Тези територии определяме като "нарушени". 

Водните ресурси са представени от повърхностните и 
подземните води, които имат различно широко приложение. В 

землището на с. Войводиново е разкрит източник на минерална 
вода, която се прилага в търговската мрежа като "трапезна". 

Повърхностните води- реки, речни течения, открити водни 
площи и канализационната напоителна система, заема 5,46% 
от територията на общината. Реките преминаващи през Община 
"Марица"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 са 
предимно язовирните системи при селата Труд, Граф 
Игнатиево и Войводиново, и някой малки стопански язовири, 
разпръснати по цялата територия на общината, естествено 
свързани с каналите от ННС и ВКМ, подхранвани от язовирите 
Пясъчник, Домлян и речните течения. Повърхностните водни 
площи освен за общото си предназначение се ползват за 
напояване, рибовъдство и са традиционни естествени 
развъдници на водолюбиви птици и животни. 
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Tериторията на Община „Марица” представлява типична 
агроценоза и не е особено подходяща за събиране на 
диворастящи билки, с изключение на тези от плевелен тип. 
Представени са видове от семействата: Кленови; Лаваницови; 
Сенникоцветни; Змиярникови; Аралиеви; Вълчеябълкови; 
Сложноцветни; Брезови; Грапаволистни; Кръстоцветни; Бъзови; 
Карамфилови; Целастрови; Лободови; Поветицови; Дрянови; 
Тиквови; Кукувичопреждови; Хвощови; Млечкови; Бобови; 
Тинтявови; Здравецови; Халорагови; Конкокестенови; 
Звъникови; Дзукови; Устаноцветни; Воднолещови; Кремови; 
Блатиеви; Слезови; Маслинови: Макови; Живовлекови; 
Лападови; Тученицови; Игликови; Лютикови; Резедови; 
Розоцветни; Брошови; Върбови; Живеничеви; Картофови; 
Папурови; Брястови; Върбинкови; Чифтолистникови; 

На територията на общината има "защитени територии". Сега 
почти цялата и територия е усвоена за селскостопанска 
дейност. От някогашните гори (цяр, кафяв 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) и влажните зони 
около язовирната система Труд - Войводиново. Сборно 
място преди отлитане на юг за Черния щъркел от обширен 

географски ареал. 
 
2.1.3. Баланс на територията 

БАЛАНС ПО ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

№ По вид Площ (ха) 
При 

поливни 
условия 

1. Частни 18652.80 да 

2. Кооперативни 4409.10 да 
3. Държавни 357.10 да 
4. Общински 832.20 да 

5. Мери и пасища 1148.20 да 
 ВСИЧКО 25948.00 25948.00 
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№ Вид територ.по предназначение Имоти 
бр. 

Площ в 
дка Площ % 

1 За нуждите на селското стопанство 37480 279 533,908 81,59 
2 За нуждите на горското стопанство 537 6752,451 1,98 

3 Населени места 701 29167,93 8,51 
4 Водни течения и водни площи 2057 17990,77 5,25 
5 За нуждите на транспорта 202 9167,68 2,67 
 ВСИЧКО 40977 342 612,74 100 
 

БАЛАНС ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ 
 

№ Начин на трайно ползване Имоти 
бр. Площ в дка Площ % 

1 Нива 25797 191418.40 55.87 

2 Тр.насаждения 40 634.745 0.20 
3 Овощна градина 2201 14401.76 4.21 
4 Изост.тр.насажд. 72 652.593 0.20 
5 Гора в зем.земи 27 502.038 0.16 
6 Използв.ливада 139 1301.972 0.40 
7 Пасище,мера 678 13361.12 3.90 
8 Стопански двор 88 1591.59 0.46 
9 Кравеферма 5 219.697 0.06 
10 Полски път 3007 11043.78 3.23 
11 Овцеферма 12 104.008 0.04 
12 Птицеферма 4 48.514 0.01 
13 Други селскостоп.територии 240 843.477 0.25 
14 Дървопроизв.площи 11 502.635 0.15 
15 Прокар 25 284.587 0.08 
16 Залесена терит. 409 4236.389 1.24 
17 Населено място 16 21477.53 6.27 
18 Широколистна гора 46 1350.746 0.39 
19 Жил.територия 109 2786.008 0.81 
20 Произв.терени 90 1176.79 0.34 
21 Пр.на ел.енергия 2 5.245 0.00 
22 Др.огр.ползване 1 11.751 0.00 
23 Спортен терен 2 57.885 0.02 
24 Гробище 11 114.202 0.03 
25 Вътрешна река 38 3168.06 0.92 
26 Канал 167 1215.771 0.35 
27 Напоителни канали 967 4946.164 1.44 
28 Отводнителни канали 651 6115.388 1.78 
29 Водостоп.съоръжения 87 300.838 0.09 
30 Път 4 кл. 61 935.98 0.27 
31 Местен път 42 104.765 0.03 
32 Дере 76 627.844 0.18 
33 Пуст.необр.земя 32 23.751 0.01 
34 Храсти 5 98.739 0.03 
35 Голина 7 180.301 0.05 
36 Дивечова нива 3 30.594 0.01 
37 Просека 7 56.814 0.02 
38 Др.недървообр.пр. 1 13.598 0.00 
39 Горски път 9 27.145 0.01 
40 Произв.база ГС 1 2.633 0.00 
41 Бензиностанции 29 187.216 0.05 
42 Паркинг 4 50.587 0.01 
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43 Рибарник 66 1553.931 0.45 
44 Предпазна дига 50 666.862 0.19 
45 Кариера чакъл 1 41.477 0.01 
46 Автомагистрала 22 1345.605 0.39 
47 Оризище 3821 33930.98 9.90 
48 Ремонтна база 5 19.186 0.01 
49 Изоставена нива 91 561.547 0.16 
50 Др.селищни терит. 65 307.935 0.09 
51 Селскостоп.склад 18 142.931 0.04 
52 Ведомствен път 1 0.904 0.00 
53 Др.произв.бази 8 39.023 0.01 
54 Врем.неизползв.ниви 14 132.269 0.04 
55 Нискостъблена гора 11 89.679 0.03 
56 Из.нива жп канал 99 353.982 0.10 
57 Др.жил.терени 20 77.302 0.02 
58 Др.пътна територия 9 159.282 0.05 
59 Дървопреработка 5 55.201 0.02 
60 Жп линия 17 849.811 0.25 
61 Строит.материали 5 1.698 0.00 
62 Др.трансп.терени 5 20.825 0.01 
63 Хранит.промиш5леност 66 388.334 0.11 
64 Турист.бази 2 10.004 0.00 
65 Полигр.промишленост 1 5.203 0.00 
66 Сметище 9 108.898 0.03 
67 Посевна площ 1 7.955 0.00 
68 Др.пром.терени 39 227.213 0.07 
69 Мочурище 27 165.303 0.05 
70 Складов терен 193 1600.745 0.47 
71 Депо хумосно 2 39.589 0.01 
72 Обществен път 18 136.985 0.04 
73 Др.изост.ниви 5 76.071 0.02 
74 Др.складови терени 18 129.179 0.04 
75 Др.животн.ферми 17 695.6 0.20 
76 Ремонт тр.ср. 17 103.075 0.03 
77 Др.изост.ливади 1 26.853 0.01 
78 Автом.парк 27 114.372 0.03 
79 Хангар,гараж 3 18.226 0.01 
80 Път 3 кл. 15 385.559 0.00 
81 Транспортни терени 4 18.755 0.01 
82 Съоръжения поддръжка 4 25.175 0.01 
83 Път 2 кл. 12 407.266 0.12 
84 Жп гари 2 6.31 0.00 
85 Др.терени нестоп. 8 148.456 0.04 
86 Рем.жп транспорт 5 20.012 0.01 
87 Лозе 243 985.374 0.29 
88 Земни образ. 56 72.622 0.02 
89 Машинна станция 1 10.989 0.00 
90 Истор.паметници 2 5.851 0.00 
91 Многоет.компл. 1 37.975 0.01 
92 Спортна база 1 11.871 0.00 
93 Селскостоп.летище 4 317.36 0.09 
94 Индив.застр. 2 4.821 0.00 
95 Улично кръстовище 6 21.063 0.01 
96 Подземни води 3 138.885 0.04 
97 Др.вид отпадъци 2 11.625 0.00 
98 Тектилна пром. 4 21.102 0.01 
99 Изк.нива маломерна 4 29.911 0.01 
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100 Водно течение 1 20.014 0.01 
101 Ливада 104 413.697 0.13 
102 Пасище с храсти 42 415.056 0.12 
103 Др.ест.водни площи 1 9.125 0.00 
104 Животнов.ферма 2 126.003 0.04 
105 Ерозирана нива 1 1.504 0.00 
106 Горско пасище 7 62.949 0.02 
107 Наводнена нива 7 6.203 0.00 
108 Селскостоп.територия 14 27.287 0.01 
109 Изгр.торище 1 32.569 0.01 
110 Др.жп територии 4 11.722 0.00 
111 Горска нива 24 77.502 0.02 
112 Утаител 1 42.546 0.01 
113 Шивашка промишленост 1 2.957 0.00 
114 Дървета и храсти 1 125.83 0.04 
115 Блато 2 20.714 0.01 
116 Път 1 кл. 6 241.472 0.07 
117 Жп транспорт 3 159.222 0.05 
118 Къмпинг мотел 2 60.16 0.02 
119 Електропровод 5 1.941 0.00 
120 Мотел 1 3.13 0.00 
121 Продуктопровод 1 0.065 0.00 
122 Природна забележ. 1 0.166 0.00 
123 Нм извън ргегул. 4 3.728 0.00 
124 Ловна база 1 34.925 0.01 
125 Водоем 1 4.753 0.00 
126 Гранична река 2 28.667 0.01 
127 Жп депо 1 23.485 0.01 
128 Др.лека пром. 1 20.37 0.01 
129 Летище 2 4506.025 1.32 
130 Кож.пром. 1 5.199 0.00 
131 Насип 1 1.132 0.00 
132 Пясък 1 0.598 0.00 
133 Из.лив.-малом. 3 3.156 0.00 
134 Ов.градина-тер. 1 6.48 0.00 
135 Нива за строителство 2 4.303 0.00 
136 Терен за силаж 3 11.254 0.00 
137 Полска култура 296 3039.693 0.89 
 ВСИЧКО 40 929 342 654.21 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
22

 
БАЛАНС ПО ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ 

 
 
 
 

 
 
.

№ Вид собственост Имоти 
бр. Площ в дка Площ % 

1 Държавна частна собственост 659 19959.63 5.86 
2 Частна собственост 31436 227712.95 66.84 
3 Общинска собственост 3159 31511.20 9.25 
4 Смесена собственост 86 24205.18 7.10 
5 На юридически лица 1762 17147.20 5.03 
6 Общинска публична собственост 3730 16353.25 4.80 
7 Стопанисвана от общината 139 495.03 0.15 
8 Държавна публична собственост 75 3076.24 0.90 
9 На религиозни организации 12 178.12 0.05 
10 На чуждестранни лица 6 40.58 0.01 
 ВСИЧКО  340679.37 100.00 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
23

БАЛАНС ПО ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 
 

 

Частна Държавна Общинска Други 
Видове територии 

общо 
площ - 
ха 

площ 
/ха/ % 

площ 
/ха/ % 

площ 
/ха/ % 

площ 
/ха/ % 

Земеделски 
територии 

27908.9 23126.3 82.84 422.1 1.5 4259.1 15.3 101.4 0.36 

Горски територии 630.7 113.8 18.04 487.3 77.26 29.6 4.7 -  

Урбанизирани 
територии 

2857.2 894.3 31.3 64.9 2.28 32.1 1.12 1865.9 65.3 

Водни течения 1870.3 -  558.5 29.7 1311.8 70.3 - - 

Територии за 
отпадъци 

28.8 -  12.7 44.1 16.1 55.9   

Територии за трансп. 
комуникации 

969.6 -  9696 100     

ВСИЧКО 342657 241344  25153 7.3 56487 16.5 19573 5.7 
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БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ПО КМЕТСТВА 
 

Населено място Население Землище 

Кметство бруто 
жил. 

терит.-ха 

жил. 
тер.-ха 

обществ. 
терени -
ха 

зеленина 
-ха съществ. възм. на 

територият а площ - ха м2/жит 

Бенковски 134.8 87.4 3.8 6.1 1344 3400 1689.3 12.57 
Войводиново 102.7 96.9 6.44 4.9 2034 3210 1305.7 6.42 
Войсил 110.9 80.68 2.18 2.18 1105 3460 1801.1 16.3 
Граф Игнатиево 191.3 119.97 2.26 1.44 2130 4630 2859.7 13.42 

Динк 55.2 36.2 2.3 3.4 781 1490 588.3 7.54 
Желязно 16.4 11.97 1.46 0.26 396 450 651.0 16.45 
Калековец 162.0 103.7 8.47 7.52 2546 5060 1791.1 7.05 
Костиево 146.6 97.47 4.01 13.5 1797 4190 2348.9 13.0 
Крислово 65.0 52.5 1.4 8.12 684 950 678.1 9.91 
Маноле 241.2 217.2 6.03 11.9 3101 7530 3189.2 10.28 
Манолско Конаре 67.2 66.85 3.15 1.2 822 2260 1348.5 16.4 
Радиново 67.5 55.37 1.88 1.96 764 1820 1270.5 16.62 

Рогош 197.4 180.9 10.5 3.6 3078 6170 2711.2 8.8 
Скутаре 181.3 167.9 4.02 5.1 2244 5666 1854.2 8.26 
Строево 124.0 87.76 4.28 6.26 1906 3542 2488 13.15 
Трилистник 58.8 47.2 1.6 1.5 869 1532 1183.9 13.62 

Труд 229.0 137.0 6.0 1.5 4100 6250 3965 9.6 
Царацово 129.9 76.17 2.47 0.91 2294 4060 1457 6.35 
Ясно поле 69.0 48.03 2.86 4.0 818 1860 1080 13.2 
Общо 2363.5 1771.17 75.1 85.35 32813 67530 34265.7  



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
25

Баланси по видове територии, начин на трайно ползване и вид 
 

N 

Видове 
територии и 
начин на 
ползване 

Шифъ
р Общо /ха/ Частна 

/ха/ 
Държавна 

/ха/ 
Общинска 

/ха/ Друга /ха/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Територии 01 28643,30 23940,60 357,10 4246,90 98,70 

 Ниви 02 24275,80 22603,70 214,40 1359,00 98,70 

 Трайни 
насаждения 

03 1433,70 991,50 5,80 436,40  

 Естествени ливади 04 238,50 112,20  126,30  

 Разсадници 05      

 Мери, пасища 06 1557,90 233,20 136,90 1167,80  

 Полски пътища и 
прокари 

07 1137,40   1137,40  

2. Горски територии 08 708,60 193,80 473,00 41,80  

 Пояси 09 644,40 193,80 408,80 41,80  

 Пожарища 10 53,60  53,60   

 Поляни 11 6,80  6,80   

 Горски пътища и 
просеки 

12 3,80  3,80   

3. Населени места и 
други 
урбанизирани 
територии 

13 1968,80  68,10 32,10 1868,60 

 Застроени площи 14 1523,20  44,30  1478,90 
 Озеленени площи 

и гробища 
15 55,90  23,80 32,10  

 Улици и площади 16 389,70    389,70 

4. Водни течения и 
водни площи 

17 1870,30  558,50 1311,80  

 Реки 18 385,40  385,40   

 Язовири, водоеми 
и канали 

19 1333,50  135,00 1098,50  

 Езера 20 11,80  11,80   

 Блата и мочурища 21 25,50  25,50   

 Рибарници и 
солници 

22 214,10  0,80 213,30  

5. Полезни 
изкопаеми и депа 
за отпадъци 

23 104,90  88,80 16,10  

 Кариери и рудници 24 4,10  4,10   

 Депа за 
промишлени 
отпадъци 

25 8,60  8,60   

 Депа за битови 
отпадъци 

26 16,10     



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
26

 Непригодни земи 27 76,10  76,10   

6. Територии за 
транспорт и 
инфраструктура 

28 969,80  969,80   

 Съоръжения 29 106,70  106,70   

 Републиканска 
пътна мрежа 

30 366,30  366,30   

 Местни и 
ведомствени 
пътища 

31 7,00  7,00   

 Летища 32 489,10  489,10   

 Наземни проводи 
и инж. съоръжения 

33 0,70  0,70   

 Обща територия 
на землището 

34 34265,70 24134,40 2515,30 5648,70 1967,30 
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БАЛАНС ПО ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 
Таблица  

Земеделски територии Населени места 

Кметство Землище 
/ха/ 

зем. земи 
баланс 12-

2000г. 

зем. 
земи с 
пром. 
статут 

12-2002г. 

земеделски 
земи– 

12-2002г. 

горски 
територи
и-/ха/ 

населени 
места други 

водни 
площи 

/ха/ 

територии за 
транспортна 
инфраструктур

а  и  
непригодни 

земи 

Бенковски 1689,30 1417,80 15,15 1402,65 2,50 134,80 29,80 46,80 57,60 

Войводиново 1305,70 1022,00 3,85 994,50 - 102,70 37,40 77,60 53,00 

Войсил 1801,10 1524,00 - 1524,00 - 110,90 23,20 126,60 16,40 

Граф Игнатиево 2859,70 2013,80 0,40 2013,40 10,50 191,30 35,50 136,90 471,70 

Динк 588,30 509,60 - 509,60 - 55,20 7,20 13,80 2,70 

Желязно 651,00 588,70 0,37 588,33 - 16,40 7,80 25,30 12,80 

Калековец 1796,10 1491,30 9,97 1481,33 23,60 162,00 26,30 75,00 17,90 

Костиево 2348,90 1945,70 9,77 1935,93 43,70 146,60 27,10 147,60 38,20 

Крислово 678,10 574,80 - 574,80 - 65,00 3,00 - 3,80 

Маноле 3189,20 2416,10 7,20 2408,90 231,50 241,20 92,10 181,10 27,20 

Манолско Конаре 1348,50 1157,90 - 1157,90 - 82,00 4,30 76,50 27,70 

Радиново 1270,50 1085,70 19,86 1065,84 - 67,50 9,70 90,80 16,80 

Рогош 2711,20 2174,30 - 2174,30 62,90 197,40 29,80 225,30 21,15 

Скутаре 1854,20 1510,00 21,58 1488,42 3,50 181,30 23,40 87,10 48,90 

Строево 2488,00 2245,10 - 2245,10 - 124,00 33,30 73,60 12,00 

Трилистник 1183,90 916,30 3,61 912,69 106,10 56,80 13,20 65,30 26,20 

Труд 3965,00 3149,70 9,02 3140,69 146,40 229,00 65,40 291,80 82,70 

Царацово 1457,00 1209,30 5,12 1204,19 - 129,90 13,80 - 51,40 
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2.1.4. Обща оценка по т.2.1 

Общата оценка за природогеографската характеристика е 
добра. 

Общината заема средищно положение в Пловдивска област, 
ЮЦР и страната. През общината преминават три 
международни транспортни коридори, от които автомагистрала 
"Тракия" е с най- силно урбанизиращо значение. Геоложките и 
хидрогеоложките условия са подходящи за развитието на 
територията. Релефът, Климата, Почвите, изобилието на 
водни запаси, големия дял висококачествени обработваеми 
земи благоприятстват развитието на интензивно 
зеленчукопроизводство, овощарство и оризопроизводство. 
Животновъдството е обезпечено с възможността за 
отглеждане на житни и фуражни култури и наличието на 
обширни мери. 

Природогеографските условия на общината благоприятстват 
човешката дейност. Има условия за създаване на качествена 
жизнена среда, за постигане развитие на стопанския сектор и на 
човешките ресурси. 

Въпреки добрите природогеографски характеристики на 
средата, не са изградени системи за наблюдение и контрол 
на различните компоненти на средата. Предстои да се създадат 
такива. Необходимо е да се осигурят терени за увеличаване на 
горите с рекреационно и изолационно значение и за 
озеленяване на пътищата. Минералната вода при село 
Войводиново, с доказани качества за консумация и за 
подобряване на общото физическо състояние на човека, в 
съчетание с други дадености на селата от района, е основа за 
създаване на център за отдих, здравна профилактика, лечение и 
спорт. 

Необходимо е да се изготвят проекти за контролиран добив на 
инертни материали. 

Предстои да се внедрят съвременни икономични и 
ефективни начини за напояване, които да доведат до 
опазване на водните ресурси. 
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За посрещане на новите социално-икономически 
предизвикателства след присъединяването на България към ЕС 
е наложително увеличаване на административния 
капацитет и повишаване качеството на административното 
обслужване. Във връзка с прилагане на европейското 
законодателство и усвояване средствата от 
предприсъединителните, структурните и кохезионния фондове, 
общинските служители и бизнес средите предстои да усвоят 
новите познания и новите средства за електронен обмен 
на информация. 

Богатата история и съхранените традиции са предпоставка за 
устойчиво развитие на стопанския сектор и човешкия фактор. 
Множеството археологически находки и тези на обектите, в 
които предстои да се проведат изследвания, етнографските 
сбирки, местните традиционни и нови празници са бъдещата 
основа за развитие на културно - историческия туризъм и 
организиран отдих. Те от своя страна, ще умножат ефекта на 
въздействие върху други стопански сектори и благоприятно ще 
повлияят на заетостта на населението. 

В обозримо бъдеще Община „Марица” може да участва в 
европейския културен и туристически пазар. 

2.2. Стопански сектор - състояние, процеси и тенденции на 
местната икономика 

2.2.1. Ръст и качествени характеристики на икономическото 
развитие 

2.2.1.1 Селско и горско стопанство 

Селското стопанство в Община „Марица” е структуроопределящ 
сектор в общинската икономика. Представено е от- 
земеделие и животновъдство, за които има изключително 
благоприятни природни и агротехнически условия за развитие. 

Големият размер на земеделските територии, високата ценност 
на земеделските земи от алувиално-ливаден почвен тип, в 
съчетание с благоприятните агроклиматични условия и с 
реалните възможности за напояване, което е предпоставка за 
развитие на интензивни селскостопански производства, като 
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зеленчукопроизводство, овощарство. Лозарство, 
тютюнопроизводство, зърнено-житни култури.  

 

Земеделие 

Земеделските земи заемат 83.7% от площта на общината, което 
е средно 0.89 ха/жител. От тях 172746ха =68.3% се напояват 
(при 41.8% за областта) и 259480 ха са обработваеми. От 
земеделските земи:частни стопани 186 528 дка, кооперации 44 
091 дка, държавна 3 571 дка, общинска 8 382 дка. Системата от 
напоителни канали е добре развита и към момента е с дължина 
120 км общо от националната и вътрешно - каналната мрежа. 
През Община „Марица” преминават едни от най- значимите 
ХТС в областта: ГНК "Марица - 1", ГНК "Марица - 2", ГНК 
"Марица - 3", територията на общината е богата на води. 
Високата продуктивност на обработваемите земеделски земи е 
гаранция за развитието на селското стопанство. Все още 
доходите на населението се формират от този сектор. Земята се 
обработва от частни стопани. Много популярно е фамилното 
фермерство. Кооперативните сдружения са по-редки. В 
Общинската стратегия (2000-2006) като втора стратегическа цел 
за развитието на Общината е застъпено създаването на 
ефективен и конкурентоспособен аграрен сектор. Едни от 
приоритетите по тази стратегическа цел са: 

� Приоритетно развитие на овощарството, чрез създаване на 
нови масиви овощни градини с ябълки, череши, вишни; 

� Приоритетно развитие на полското зеленчукопроизводство; 

� Приоритетно развитие на ранно, оранжерийно 
зеленчукопроизводство; 

Анализирайки данните през последните години се налага, 
извода че селскостопанското производство в общината 
намалява, както по обем на производство така и по декари 
селскостопански култури. 

Основните причини за това намаление се свеждат до 
изключителните  затруднения  при реализация на  
селскостопанската продукция. 

За големите възможности за производство на селскостопанска 
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продукция на територията на общината говорят данните в края 
на 80-те години, когато са произвеждани около 32 000 тона 
ябълки, 1000 тона круши, около 1000 тона череши, 1000 тона 
домати супер ранно производство, 10 000 тона ранни картофи, 8 
500 тона пипер, 1 500 тона краставици и др. 

Основен проблем за устойчивото земеползване е 
маломерността и разпокъсаността на имотите. Създадената 
ситуация на почти пълно отделяне на стопанисването от 
собствеността не поражда мотивация за земеделските 
производители, особено при условията на краткосрочния 
характер на арендата и наема върху земята. Производителите 
са затруднени да спазват добрите земеделски практики и това е 
силно ограничително условие . Не се спазват агротехническите 
изисквания за редуване на културите и прилаганият 
сеитбооборот много често е нерационален. Провежда се 
небалансирано торене, при което доминиращо участие имат все 
още нитратните торове. Растителните остатъци от полските 
сеитбообороти не се използват екологосъобразно и рационално - 
все още изгарянето на стърнищата е често наблюдавана 
практика. 

Няма практика на регистриране на сдружения на 
производители,които да продават общо продукцията си –
„Организации на производители” 

Благодарение на някой положителни тенденции и условия в 
последните години, главно помощта по програма САПАРД, 
доведе до рязко увеличение на трайните насаждения. 
Новоизградените ябълкови насаждения са 2 500 дка. Същите са 
създадени по нови технологии с перспективни сортове. 
Тенденция на увеличаване на площите бележат череши, вишни, 
ягоди. Считаме определено, че при една добра ценова 
политика, осигурен пазар за реализация на продукцията и 
добрите традиции на зеленчукопроизводителите производството 
на зеленчуци ще се увеличи с пъти само за година, две. 

Община „Марица” - Пловдивска област попада в преки и 
косвени междуобщински взаимоотношения и разнообразни 
връзки със съседните общини: Родопи, Садово, Раковски, 
Калояново, Съединение, които са с подчертано селскостопански 
характер, с висок относителен дял в производството на плодове 
и зеленчуци. 
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Изключително благоприятните природо-климатични и почвени 
условия, както и стратегическото местоположение спрямо най-
големите консумативни центрове в страната, създават условия 
за силно развитие на градинарството в областта и дават 
възможност за производство на почти всички растителни култури 
отглеждани в страната.  

Липсата на регионален селскостопански логистичен център за 
събиране обработка и съхранение на плодове и зеленчуци е 
една от пречките за успешното развитие на селското стопанство. 

Напоследък се наблюдава тенденция за преминаване от 
арендаторство към изкупуване на по- големи площи (над 10,0-
40,0 ха), предимно за трайни насаждения- традиционни 
доказали качеството си местни сортове и нови-чуждестранни. 
Земята се обработва предимно с технически средства, но в 
голяма степен морално остарели. 

 
Разпределение на култури по декари 

Таблица  

Култура 2000 г. /ха/ 2001 г. /ха/ 2002 г. /ха/ 2003г. /ха/ 2007г.-
2008г. /ха/ 

1. Картофи 415,00 400,00 400,00 410,00 95,54 

2. Зах. цвекло 5,50 4,70 5,20 5,00 0 

3. Фъстъци 228,80 158,30 128,10 5,00 1,64 

4. Домати 350,00 250,00 330,00 122,90 17,03 

5. Пипер 350,00 200,00 128,30 151,10 23,85 

6. Пипер шипки 15,00 20,00 25,00 25,00 0 

7. Патладжан 125,10 90,00 130,00 79,50 3,04 

8. Краставици 200,00 157,80 160,00 23,80 0,35 

9. Дини 168,00 150,00 143,90 70,80 26,79 

10. Пъпеши 58,00 60,00 77,00 18,30 1,52 

11. Зелен фасул 25,00 17,80 15,00 9,70 2,55 

12. Зеле 135,00 110,00 158,00 216,40 39,66 

13. Маруля 6,00 5,80 4,00 4,50 0 

14. Спанак 6,40 4,30 3,80 3,00 0,18 

15. Моркови 60,00 42,00 44,50 75,30 24,06 

36. Магданоз 11,00 13,00 10,00 0 0,55 

17. Праз 73,00 58,00 58,90 16,50 0,39 

18. Зелен лук 6,80 5,30 6,00 6,00 3,75 
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19. Чесън 6,20 6,80 6,50 1,00 0 

20. Целина 3,10 1,90 2,30 2,00 0,09 

21. Карфиол 15,30 17,80 16,30 18,60 1,39 

22. Тикви 28,70 23,00 21,00 20,00 13,76 

23. Тиквички 35,00 42,00 39,00 46,50 15,92 

24. Броколи 1,50 0,80 1,10 1,00 0,29 

25. Ряпа 22,80 17,90 14,30 12,90 0 

26. Ябълки 202,00 186,50 142,70 152,70 127,88 

27. Праскови 20,00 8,60 8,60 4,90 21,70 

28. Сливи 57,10 88,50 90,40 106,10 39,61 

29. Череши 15,00 6,30 7,30 4,50 17,15 

30. Вишни 3,00 3,00 2,00 2,00 10,29 

31. Круши 0 4,00 4,00 4,00 0 

32. Ягоди 20,00 34,00 35,30 40,30 22,32 

33. Малини 0 1,50 1,50 4,00 14,32 

34. Дюли 10,00 10,00 10,00 4,00 0 

35. Лозя -винени 47,00 50,00 54,00 50,00 40,84 

36. Лозя - десертни 0 2,00 14,00 10,00 7,91 

ВСИЧКО 2725,30 2251,60 2298,00 1738,30 574,37 
 

Животновъдство 

Животновъдството също показва тенденция за възстановяване 
на традициите, които Община "Марица е имала в отглеждане на 
свине, крави, овце, кокошки-носачки, патици, гъски, кози. 
Засечените данни през последните пет години на бум в 
отглеждането на кози е показател за все още финансово 
неукрепнало животновъдство. 

Ограничаване развитието на животновъдството се дължи до 
голяма степен на неговата раздробеност, от което произтича и 
ниската му ефективност и ниско технологично равнище. На 
сегашния етап над 90 % от обема на животновъдното 
производство се осъществява от дребни производители и малка 
част - в професионални ферми. Отпадъчните продукти, 
получавани в животновъдството, са екологична заплаха по 
отношение качеството на земите и водите. Ниското търсене на 
оборски тор, ниските му цени, липсата на изисквания при 
оползотворяването му и на санкции при нарушенията водят до 
замърсяване на водите и почвите. Липсват или са много малко 
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специално обезопасените торища за приготвяне и съхранение 
на оборския тор. Състоянието на инфраструктурата също е 
незадоволително. 

Животновъдството се развива в семейните ферми и в големите 
животновъдни комплекси. Показателно е, че във всички бивши 
стопански дворове - животновъдните ферми са запазили 
предназначението си. На площ 9800 дка са разположени 10 
комплекса:  

Костиево - кравеферма; 
Трилистник - птицеферма;кравеферма;свинеферма 
Бенковски - свинеферма; 
Строево - животновъдство; 
Желязно - свинеферма; 
Войсил - птицеферма; 
Труд - кравеферма; 
Манолско Конаре - кравеферма; 

Производството е автоматизирано, интензивно с използване на 
съвременна техника. Млекодобивът, месодобивът и 
яйцедобивът отговаря на изискванията на стандартите за 
качество и безвредност на продуктите. Месодобивът най-често е 
обвързан и със собствено месопреработващо предприятие. 
Използват се постиженията на науката за отглеждане на 
животните и за поддържане на породите. 

Животновъдството в семейните ферми е все още на 
екстензивен принцип. Отглеждат се най-често 3-5 животни, 
предимно за задоволяване на лични нужди или за 
допълняемост на доходите. Ферми с 10-50 животни са на 
смесен принцип - съчетават екстензивното с интензивното 
производство. В малките ферми се използват рядко 
съвременни технически средства, с които да се гарантира 
качество и безвредност на продукцията - процесите са ръчни 
изцяло. Оновен приоритет е модернизирането на 
животновъдния сектор, което ще доведе до благоприятно 
въздействие и опазване на околната среда и повишаване на 
жизнения стандарт. 

Използваните средства за наторяване, за лечение на животни, 
за поддържане на хигиена в малките семейни ферми е осигурено 
от частни специализирани аптеки и ветеринарни лечебници. 
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Упражняването на контрол за начинът на употребяване на 
закупените средства е практически невъзможно, защото не се 
ползват специализираните услуги на агрономи и ветеринари. 

За развитието на отрасъл селско стопанство на територията на 
Община „Марица” има разработена „Стратегия за развитие на 
модерно земеделие в Община „Марица” 2008- 2013г”. 

В стратегията за развитие на модерно земеделие в Община 
„Марица” за периода 2008– 2013 г. са изведени приоритети, 
специфични цели, мерки и дейности. Реализацията им ще 
допринесе за постигане и развитие на модерно земеделие. 

Община „Марица” работи в посока за превръщането на община 
на младите хора с висок жизнен стандарт. Повишава се 
конкуренция след приемането на България в Европейския съюз. 
Насърчават се алтернативните стопански дейности и 
възможности за допълваща заетост в предвидените мерки и 
дейности за реализация на стратегическите приоритети и 
специфични цели на плана. 

Визията на общината за аграрният сектор е: 

“ОБЩИНА „МАРИЦА” – ОБЩИНА С ЕКОЛОГИЧНО 
СЪОБРАЗЕНО И МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ, С АТРАКТИВЕН 
СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ - ОСНОВАН НА СЪХРАНЕНАТА 
ПРИРОДНА СРЕДА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО 
НАСЛЕДСТВО” 

Инвестициите в човешките ресурси са от голямо значение за 
устойчивото развитие на модерно земеделие и рибовъдство в 
Община „Марица”. Подобряването на инфраструктурата, 
мобилизирането и пълноценното използване на местните 
ресурси допринася за създаване на условия за намаляване на 
вътрешнообщинските различия. 

Приоритети и специфични цели и мерки за развитието на 
модерно земеделие и рибовъдство в Община „Марица” в 
периода 2007 – 2013 г 

Приоритет 1: Развитие и повишаване конкурентоспособността на 
местното земеделие. 

� Модернизиране на технологиите, инвестиции за 
подобряване на земеделските фактори на производство, 
въвеждане на модерни практики за управление на земите и 
водите; 
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� Насърчаване на иновациите в аграрния сектор с цел 
производство на нови продукти и технологии с висока добавена 
стойност; 

� Постигане на стандартите на ЕС; 
� Разнообразяване на рамките на земеделието; 
� Подобряване на уменията и знанията на работната сила в 

земеделието; 
� Подобряване на въздействието върху околната среда на 

земеделските стопанства; 
� Подобряване на инфраструктурата, свързана със 

земеделието. 

Специфична цел 1: Утвърждаване на модерното и 
конкурентоспособно селско стопанство като водещ отрасъл на 
общинската икономика 

Природните условия, благоприятстващи развитието на този 
отрасъл в комбинация с възможностите за научно обслужване и 
подготовката на специалисти. Научния потенциал, който 
предоставя близостта на Пловдив, предполага бъдещо 
интензивно развитие, като водещ отрасъл в местната икономика. 
Реализирането на комплекс от целенасочени публични мерки 
осигуряват необходимите предпоставки за развитието на 
модерно и конкурентоспособно земеделие в Община „Марица”. 

Мярка 1:Модернизиране на стари и създаване на нови масиви от 
трайни насаждения. На територията на Община „Марица” 
почвено-климатичните условия в са изключително благоприятни 
за отглеждане на трайни насаждения. Насажденията са 
предимно от овощни видове. Модернизирането на стари градини 
води до по-високи доходи от производството. Голяма част от 
заетата работната сила е без образование и специална 
квалификация. Създаването на разсадник за посадъчен 
материал за овощарството е важна стъпка в процеса на 
развитие на овощарството в общината. 

Мярка 2: Развитие на гъбарството и производството на 
култивирани билки. Насърчаването в отглеждането на гъби, и на 
култивирани билки може да окаже съществен принос за 
повишаване на заетите в сектора. Отглеждането на тези 
продукти дава възможност за нови алтернативни доходи на 
безработното население. Интереса към изкупуване на 
култивирани билки се повиши след влизането на България в ЕС 
поради факта, че са в сила новите регламенти отнасящи се за 
всички членки. Изравняването на стандартите спомага за 
изпълнение на изискванията за произведената и търгувана 
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продукция. 

Мярка 3: Модернизиране на хидромелиоративните съоръжения в 
общината. Поради специфичното местоположение на голяма 
част от обработваемите земи в общината, възможностите за 
модернизиране на поливните системи са големи. 
Възстановяването на поливните съоръжения в землищата на 
населените места, ще доведе до намаляването на загубите на 
поливна вода, намаляване себестойността на продукцията и по- 
качествено опазване на този необходим природен ресурс. 

Мярка 4: Развитие на оризопроизводството. В Община „Марица” 
добивът на ориз е бил основен сектор на производство. През 
последните години, поради остаряване на материално- 
техническата база, се наблюдава намаляване на  площите на 
производство. След предприемане на мерките за 
възстановяване и модернизиране на хидромелиоративните 
съоръжения, ще в възможно постепенно увеличение. Развитието 
и модернизирането на оризопроизводството, ще даде на 
местното население възможност за допълнителна заетост. 

Мярка 5: Развитие на животновъдството. През настоящия планов 
период ще се насърчава модернизирането и развитието на 
животновъдството в Община „Марица”. Предвижда се 
реконструкция и привеждане в съответствие с изискванията на 
ЕС на съществуващите ферми, както и изграждане на 
съвременни семейни и по- големи ферми за отглеждане на едър 
рогат добитък, свине и птици. Развитието на животновъдството 
следва да се осъществява и чрез постепенната замяна на 
стадата с племенни животни. В тази връзка е уместно в 
сътрудничество с утвърдените в Община „Марица” 
производители на мляко и млечни произведения и месо и месни 
продукти ”Белла България“- «Фермата» АД, «Чичо Чарли» 
ЕООД, «Реа 96» ООД и други. 

Мярка 6: Развитие на рибовъдството. Съществуващият 
потенциал за развитие на рибовъдството в Община „Марица” е 
свързан основно с наличието на подходящи за развъждането на 
различни видове риба язовири. Целенасоченото и пълноценно 
използване следва да се насърчи в развитието на този сектор, 
чрез местни проекти по Оперативната програма за развитие на 
сектор „Рибовъдството” през периода 2007-2013г. Обновяването 
и изграждане на нови бази следва да се основава на 
въвеждането на нови технологии за рибовъдното производство и 
на пълното превеждане в съответствие с високите санитарно-
хигиенни изисквания на Европейския съюз в този сектор. 
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Специфична цел 2. Устойчиво използване на земята и 
природните ресурси, съхраняване на водните ресурси и борба с 
промените в климата. 

� Опазване и възстановяване на важни местообитания и 
екосистеми; 

� Подобряване качеството на водите и предотвратяване 
замърсяването им от земеделски източници; 

� Предотвратяване на процесите на деградация на почвите и 
опазване на почвеното разнообразие и плодородие; 

� Развитие на потенциала за производство на възобновяема 
енергия. 

Мярка 1. Въвеждане на съвременна техника и нови технологии в 
селското стопанство. Въвеждането на нови технологии и 
закупуването и използването на нова техника в селското 
стопанство е задължително условие за повишаване 
конкурентноспособността на местната икономика и отговаряне 
на Европейските стандарти. Община „Марица” трябва да 
съдейства за своевременно въвеждане на националните 
финансови схеми за подкрепа на бизнеса и насърчаване 
иновационния подход в аграрния сектор. 

Мярка 2. Насърчаване на инвестициите в интензивно земеделие 
чрез административна подкрепа на инвеститорите. 
Административните процедури и пречки са сериозен проблем за 
инвеститорите. Изграждането на система за подкрепа на 
инвеститорите в общината при преминаването през всички 
задължителни процедури може да се превърне в конкурентно 
предимство пред други общини. Предоставянето на навременна 
и актуална информация, консултации и подкрепа при търсене и 
наемане на работна ръка, квалификация на персонала и други са 
от съществено значение за всеки инвеститор. 

Мярка 3. Развитие на селския туризъм като алтернативна форма 
на заетост. Природните дадености, културно-историческото 
наследство, традиции и занаяти, както и местоположението на 
общината благоприятстват за развитието на алтернативни 
туристически форми, което може да се превърне от възможност 
за допълваща заетост и доходи, в основен бизнес за отделни 
семейства. Основни дейности за развитие: 

� Създаване на бази за спортен риболов и туризъм; 
� Развитие на мрежа от домове в селата, приемащи гости и 

формиращи конкурентоспособен селски туризъм; 
� Възстановяване на местните традиции и занаяти; 
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� Туристически дейности в района на стрямската долина, 
включително изграждане на екопътеки и наблюдение на редки 
растителни и животински видове; 

� Използване културно-историческите паметници като важна 
туристическа атракция. 

Приоритет 3 Подобряване на инфраструктура за развитието на 
модерно земеделие и туризма 

Подобряването и развитието на общинската инфраструктура е 
важно условие за развитието на общината. То оказва силно 
влияние както за развитието на бизнеса, така и за подобряване 
жизнената среда и намаляване различията с големите градски 
центрове, привличащи младите хора с предоставяните по-добри 
условия. В същото време инвестирането в инфраструктурата на 
селата ще намали и вътрешно общинските различия. 

Специфична цел 1. Повишаване достъпността до всички селища 
и места за отдих. 

Общинската пътна мрежа следва да се ремонтира и разшири в 
следните направления:  

Мярка 1. Изграждане на нови пътища. Предвидените тук 
дейности следва да обезпечат пътната инфраструктура за 
развитие на туризма. Те ще осигурят достъп до места за отдих и 
археологически паметници. 

Специфична цел 2. Развитие на културата като част от 
туристическата привлекателност на общината 

Мярка 1. Съхраняване на културните традиции. Съхраняване и 
развитие на културните традиции и автентичния фолклор като 
възможност за духовно обогатяване на хората и възможен 
елемент от единен туристически продукт. 

Мярка 2. Стартиране на археологическите разкопки в района на 
с. Калековец и с.Маноле и маркетинг на обектите. 

 Превръщане на археологическите находки в района на с. 
Калековец и с.Маноле в туристически атракции, при активен 
туристически маркетинг на обекта. 
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В Община „Марица”са дефинирани следните стъпки за 
реализация на стратегията за развитие на интензивно 
земеделие и рибовъдство: 

• Създаване на общински център за насърчаване на 
инвестициите в модерно земеделие.  

Проект за изграждане на съвременен „Център за насърчаване на 
инвестициите в модерното земеделие в Община „Марица”, 
основан и отговарящ на изискванията за пълноценно публично- 
частно партньорство между Община „Марица” и група 
потенциални частни инвеститори. Този проект включва: 

� Разработването на пълноценно Технико-икономическо и 
правно проучване; 

� Провеждането на преговори със заинтересованите частни 
инвеститори с оглед разпределение на отговорностите между 
Община „Марица” и частните инвеститори по проекта; 

� Подготовката на съгласуван проект на договор за 
създаване на инвестиционно дружество за изграждане на 
съвременен „Център за насърчаване на инвестициите в модерно 
земеделие в Община „Марица”. 

Основните благоприятни предпоставки за изграждането на 
съвременен „Център за насърчаване на инвестициите в модерно 
земеделие в Община „Марица” включват: 

� наличие на местни заинтересувани малки, средни и големи 
земеделски производители; 

� възлово и удобното транспортно разположение; 
� значително добре развитата техническа инфраструктура в 

Община „Марица”; 
� наличие на свободни общински поземлени имоти и активна 

общинска администрация. 

Община „Марица” има готовност да участва в пълноценно 
Публично-частно партньорство за изграждане на съвременен 
„Център за насърчаване на инвестициите в модерно земеделие в 
Община „Марица”. 

Изхождайки от предпоставките за създаване на 
конкурентоспособен Общински център за насърчаване на 
инвестициите в модерното земеделие и от опита в тази насока 
на публичните и частни институции и инвеститори от 
Европейския съюз могат да се определят следните основни 
характеристики на бъдещия Общински център за насърчаване на 
инвестициите в  интензивното земеделие „МАРИЦА”, а именно: 
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1.Общинският център за насърчаване на инвестициите в 
модерното земеделие „МАРИЦА” ще осигури на местни малки и 
средни земеделски производители и предприемачи атрактивни 
като качество и цени информация и услуги за реализиране на 
ефективни инвестиции в екологосъобразено и интензивното 
земеделие и за повишаване на конкурентоспособността на 
тяхното производство; 

2. Предварителните Маркетингови проучвания сочат, че 
основно място в структурата на партньорите на бъдещия 
Общински център за насърчаване на инвестициите в модерното 
земеделие „МАРИЦА”, ще заемат производителите на 
хранителни стоки при прилагане на нови високи технологии; 
производства с пряка екологична насоченост, сертифицирани 
според изискванията на стандартите на Европейския съюз за 
безопасност на храните и други подобни предприемачески 
инициативи.  

• Учредяване на Местна инициативна група в Община 
„Марица” по Подхода  «ЛИДЕР». 

Проектът за „Учредяване на Местна инициативна група в 
Община „Марица”” по програма ЛИДЕР на Европейския съюз, 
основана и отговаряща на изискванията за пълноценно 
публично-частно партньорство между Община „Марица” и група 
представители на местния бизнес. се предвижда да бъде 
реализирана в сътрудничество на външна консултантска фирма 
с доказан опит в областта. Проектът включва: 

� създаване и учредяване на Местна инициативна група 
/МИГ/; 

� разработване на програма за управление на МИГ; 
� програма за насърчаване развитието на МИГ като силна и 

ефикасно действаща структура; 
� разработване на стратегии за местно развитие; 
� осигуряване на ресурси- човешки, технически и финансови 

за прилагането на стратегиите за местно развитие на МИГ. 

С развитието на МИГ общината и частния сектор могат да 
постигнат силна и ефективно действаща структура. МИГ може да 
повиши информираността и уменията на местните жители 
относно подхода ЛИДЕР и да насърчи активното им участие в 
процеса на прилагане на стратегиите за местно развитие. 
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Горско стопанство 

Горско стопанство 

На територията на Община „Марица” този икономически отрасъл 
практически не присъствува, поради наличните природни 
условия. Липса на гори, в т.ч. за стопански нужди, малкото на 
брой предприятия на дървопреработвателната промишленост 
/дограма, мебели/ използват суровина от други места. Върбовите 
и тополовите чисти и смесени гори заемат заливните тераси, 
като растат  върху богато алувиални почви.  

Смесени заливни гори от летен дъб, ясен и бряст върху 
заливните тераси на места с клен, мекиш, келяв габър, върби и 
тополи. От храстите се срещат- птиче горзде, кучи дрян, 
чашкидрян, ракитица, зърница, зърнастец и др. крайречни и 
крайречно поточни насаждения от бяла и черна елша на места с 
върби и тополи.  

Гори за дърводобив няма. По предназначение и ползване, тези 
територии са: защитни гори; рекреационни гори; за 
дивечопроизводство и ловуване; горски земи - поляни и 
храсталаци. Възможности за развитието на отрасъла в общината 
предоставя Програма за развитие на селските райони 2007- 
2013г.  

Мерките за „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 
„Подобряване икономическата стойност на горите” създават 
условия и предпоставки за привличане и увеличаване на 
инвестициите на сектора. 

 
ОБЩА ПЛОЩ НА ГОРСКИЯ ФОНД 

Таблица 
Частна Държавна Общинска Видове 

територии 

Общо 
площ 
/ха/ 

площ 
/ха/ % площ 

/ха/ % площ 
/ха/ % 

Горски 
територии 

630,70 113,80 18,04 487,30 77,26 29,60 4,70 
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2.2.1.2. Промишленост и иновации 

Отрасловата структура на промишлеността е разнообразна: 
хранително-вкусова, машиностроителна, металорежеща, 
дървообработваща, химическа, трикотажна и др. Предприятията 
са само частни. Използват се местни и външни суровини. 
Оформени са 4 промишлени зони със 140 МСП и 6 броя големи 
предприятия в селата Радиново, Бенковски, Царацово, 
Костиево, Труд, Войводиново. Териториално промишлеността се 
развива извън населените места. Терените на бившите 
стопански дворове 2380 дка са в основата на новите "стопански 
зони" на общината поради относителната си обезпеченост с 
техническа инфраструктура, добри транспортни връзки и по- 
опростени процедури в инвестиционното проектиране. Това са 
стопанските дворове на селата: Труд, Войводиново, Рогош, 
Скутаре, Трилистник, Ясно поле, Строево, Царацово, 
Бенковски, Граф Игнатиево, Калековец, Маноле, Динк, 
Крислово, Радиново. 

Към тях естествено са се присъединили и терени от смяна 
функционалното предназначение на земеделски земи за 
стопански дейности. Близостта на областния град Пловдив 
прави изключително бурен процесът на разрастване на 
стопанските зони по направления: Карловско шосе - с.Труд, 
с.Царацово - Голямоконарско шосе, с.Костиево - 
Пазарджишко шосе. 

Доброто географско положение на територията дава бързи 
транспортни връзки до пазарите. По размер на чуждестранни 
инвестиции (около 9000 лв./ж) Община „Марица” е на едно от 
първите мяста в страната. Сградния фонд на промишлените 
предприятия е нов; техниката почти навсякъде е съвременна. За 
съжаление липсва обвързване на производството с 
постиженията на науката. Няма изградена "бизнес - 
информационна система"; връзките с общини от страната и 
чужбина са слаби. Предстои да се изгради системата на 
производствените "клъстери", което ще отвори бързо пазарите 
за местното производство и ще постави нови критерии за 
конкурентоспособно качество. 

Отрасловата структура на промишлеността на територията на 
общината е разнообразна: хранително - вкусова, 
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машиностроителна, металорежеща, дървообработваща, 
химическа, трикотажна и др. 

 

Индустриални зони 
Определящи за развитието на икономиката в общината са 
отраслите лека промишленост и селско стопанство. 
Инвестициите в последните години надхвърлят 1 милиард лева. 
Регистрирани са над 1600 стопански субекта. Най-големите 
предприятия са изградени на “зелена поляна”. 

Оформени са 4 промишлени зони:  

1. Радиново, Бенковски, Царацово, Костиево; 

2. Труд ,Строево,Граф Игнатиево; 

3. Войводиново ,Калековец; 

4. Скутаре, Рогош,Маноле ; 

 

 

 

Индустриално-търговско жилищна зона „Марица” 

На територията на с.Радиново, Община „Марица” се развива 
„Индустриално-търговско жилищна зона”, която обхваща 
територия от 1 950 000 кв.м. 

Изграждането на Зоната е в съответствие с Решение на 
Общински съвет  за учредяване на ново населено място. 
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Зоната е разположена от двете страни на автомагистрала 
Тракия и е на 6км.от центъра на гр.Пловдив. 

Структурата на зоната включва освен изградената индустриална 
част и изграждането на Бизнес парк, Търговска част и Жилищна 
част за 10000души. 

За нормалното функциониране на комплекса се предвижда 
бъдат изградени и множество социални, здравни и културни 
заведения-детски градини, медицински диагностично 
консултативен център, спортни комплекси и велоалеи и 
киноцентър. 

Предвижда се изграждането водопроводна, канализационна и 
пътна инфраструктура, както и изграждането на пречиствателна 
станция. 
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Иновации 

Високотехнологични паркове 

Предвижда се да бъдат изградени „Високотехнологични  паркове” 
на територията на Общината, които по нов начин ще обединят 
потребностите и изискванията на Общината, бизнеса, 
научноизследователските звена и неправителственният сектор. 

Стратегията за развитие на високите технологии в България 
определя водещо място на високотехнологичните паркове и 
технологичните инкубатори. Те ще бъдат обособени зони, 
включващи земя и сгради с прилежащата им инфраструктура,както 
и свързаните с тях материални активи за осъществяване на: 

� Научноизследователска и развойна дейност; 

� Достъп до световни източници на технологична 
информация; 

� Дейности по проекто-програмно осигуряване и 
свързаните с тях услуги; 

� Професионална квалификация и преквалификация в 
областта на високите технологии; 

� Пазарно проучване,оценка и внедряване на високи 
технологии чрез проектантски дейности,технически 
консултации и анализи; 

 

2.2.1.3. Транспорт, Строителство, Търговия. 

В развитието на местната икономика, тези сектори до сега не са 
били приоритетни и структуроопределящи.  

Транспортните услуги ще се развиват в следствие на 
икономическия растеж на селското стопанство и на 
промишлеността в посока "товарни услуги". Близостта на град 
Пловдив и добре разработената система на междуселищен 
транспорт правят за момента безсмислено дублирането на 
пътнико-транспортната услуга. 

Строителството в жилищния сектор се осъществява от малки 
частни групи, а по-мащабното промишлено строителство - от 
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пловдивски строителни фирми, най-голямата, от които е "Сиенит 
холдинг" АД. 

 

2.2.1.4. Стопански субекти в Община "Марица" 

Регистрираните стопански субекти в Община „Марица” до 
16.05.2008г. са 4087броя. 

Част от стопанските субекти по населени места: 

Землище - с.Царацово 

-  „ТЕОЛИНО ПЛАСТ” ООД - Фирмата е основана през 1990г. и е 
специализирана в производството на PVC профили, както и на 
PVC гранулати и суровини за производството на профили.  

-  „МАКСКОМ” ЕООД -  търговска база за велосипеди и детски 
колички 

- „АГРИ – М” ООД - автосервиз за товарни автомобили  
- СД „ДЕЛТА ПЛЮС – ДИМИТРОВ И СИЕ” - печатна база  
- „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД – Пловдив 
- „ФРИГОПАН АГРО” ООД - Цех за производство на 

топлоизолационни панели и врати  
- „ТЕД ИНВЕСТ”ООД-производство на матраци 
- „ТИЛИЯ”ООД – търговия на едро с цветя и растения 
- „ВАЛИЗА-М”ООД - доставка и монтаж на мрамор и каменни 

облицовки 
- „АЛМИН”ООД-производство на метална дограма за 

строителството 
- „МОНОЛИТ” 2001”-ЕООД- Търговско-складова база за 

строителни материали  
- „КАСКАДА”ООД- търговия, рециклиране, модифициране и 

оцветяване на полимери 
- „ЦИТРО”ООД-производство на минерални води и 

безалкохолни напитки 
- „ТУРИСТСТРОЙ - ЦАРАЦОВО” ЕООД - метални окачени 

тавани, каси за оръжие, стелажи с ПВЦ покритие, търговски 
павилиони, въздухопроводи за климатични инсталации 

- „ПУНГЕРОВ И СИЕ” СД - Газстанция и Бензиностанция  
- „ВАЛВЕКС ХОЛДИНГ”АД - изграждане и поддръжка на кабелни 

и далекосъобщителни мрежи за разпространение на 
радиотелевизионни сигнали 

- „ШВЕЙК - ЕКСПРЕС” ЕООД - Производствена, складова и 
търговска база за монтаж на накрайници към маркучи  



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
48

- „СТРОЙ ПРОЕКТ – ИНВЕСТ –ТТ”- Търговски център, склад, 
ГСМ, производство на матрици 

Землище - с. Бенковски 

- „СОКОТАБ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - Заводът за преработка на 
ориенталски тютюн е разположен върху повече от 130 000 м2. 
Капацитетът му  е 12 500 кг. тютюн на час. В Сокотаб 
България работят над 170 постоянно заети и повече от 1000 
сезонни работници, като сезонът на преработката 
продължава между 7 и 9 месеца. Сред клиентите на 
предприятието са: Филип Морис, Рейнолдс; Бритиш Американ 
Тобако, Галахар Груп, Импириъл Груп, Джапан Тобако Груп, 
КТ&Г – Корея , Лорилард и др.  

- „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ”ЕООД-Единственият в 
света завод на Шнайдер Електрик, в който се произвеждат 
прекъсвачи, а продукцията се реализира на 5 континента. В 
новият завод на Шнайдер Електрик са вложени над 20 
милиона евро. Работата му стартира тази година, като в 
производството към момента са заети около 300 души. 
„МАКСИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – завод за сухи строителни 
смеси.  

- „ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ХОЛДИНГ” АД - Търговски комплекс 
за строителни машини и техника  

- „МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВ И УЗУНОВ” ООД - Търговия, 
сервиз, ремонт на кари и почистваща техника 

- „ПЕТРОЛ” АД - Търговски комплекс, бензиностанция и 
газстанция 

- „ВЛАДПЛАСТ” ЕООД - Работилница за пластмасови изделия и 
крайпътен комплекс 

- „ШЕЛ ГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД - Завод за бутилиране на пропан-
бутан  

- „МЕРЦЕДЕС БЕН ИДАЙМЛЕР КРАЙСЛЕР” – „ВИЕНА РЕАЛ    
ЕСТЕЙД” ЕООД  

- „ВЕДИ СПЕД” ЕООД- Митническо бюро и банков офис с 
паркинг 

- ”СЕНСОР” ООД- Промишлена складова база  

Землище - с.Радиново 

- „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА”ООД- Завод за 
производство на хладилници и фризери "Либхер". 

- 100 % дъщерно дружество на "Либхер-Хаусгерете 
Оксенхаузен" ГмбХ - Германия.Проектът стартира 1998 год. и 
е въведен в експлоатация през 2000 г.Награда за инвестиция 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
49

на зелено за 2000 г.  
-  “АГРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - Завод за преработка на череши - 

с. Радиново, 100% дъщерно дружество на "Ферреро Нарунгс - 
унд Генусмителиндустри" ОХГ - Германия. Проектът стартира 
1996 г. и e въведен в експлоатация през 1997 г. 

- „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ " ООД - Бензиностанция, крайпътен 
комплекс  

- „ЛИТЕКС КОМЕРС” ООД - Бензиностанция  
- „РАДИНЕС” ЕТ - Търговски комплекс 
- „НАБКО ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД - Предприятие за 

производство на пюрета, сирена, консервиране на сирена и 
зеленчуци  

- „ЛОЗАНА” ЕТ - Цех за хляб и хлебни изделия  
- „ЕКО ЕЛДА България” ЕАД - Търговски комплекс с 

бензиностанция, газстанция, автомивка и ТИР-паркинг 
- „БРАТЯ КЪРТЕВИ” ООД – Месокомбинат 
- „ЧИЧО ЧАРЛИ” ЕООД - Производство на млечни продукти 

Землище - с.Костиево 

- „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” ООД – Месопреработвателно 
предприятие 

- „БАГРА” ЕООД - Печат  
- „НАЙС КАР” ЕООД - Крайпътен комплекс с бензиностанция 
- „ФЛОРИНА ФРОСТ” АД - Производствено-складова база за 

тестени изделия  
- „ИНЧ ФРИГО” ЕООД - Складова база, сервиз и магазин за 

хладилна техника 
- „БАЛКАН ПЛОД ХОЛДИНГ” ООД - Складово-търговска база за 

плодове и зеленчуци 

Землище - с.Труд 

- „ТЕМПОДЕМ” ЕООД -Компания за производство на велпапе, 
транспортни опаковки и луксозни каширани изделия; 

- „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД - Автомобилен, търговски и 
сервизен център; 

- „ТЕХНО-РЕНТ” ООД - База за строителна техника; 
- „МАЛ ТЕКС” ООД - Промишлена складова база; 
- „АНАСТАСОВ 95” ЕООД - Автосервиз, търговия и услуги; 
- „М КАР” ООД – Автокомплекс; 
- „ЕВРОСОЛ” ООД - Цех за полиуретанови подметки за обувки; 
- „ВИНИКС" ООД – Автопарк; 
- „РИФ ТОДОРОВ ХРИСТЕВА И СИЕ” СД - Бензиностанция и 

газстанция; 
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- „ВИВА ТРЕЙД” АД - Бензиностанция и крайпътни обслужващи 
дейности; 

- „СИМИМПЕКС КЪМПЪНИ” ООД - Складове за мебели с 
магазин и офис; 

- „ТОТАЛ ГРАФИКС” ООД - Компютърен дизайн и реклама; 
- „АСТРА 3” ООД - Крайпътен търговски комплекс; 
- „БАЛДИНГ КАР” ООД – Автоцентър; 
- „ТЕМПО – Р” ЕООД - Складова база с офиси; 
- „СИГМА Г” ООД - Търговско-производствен комплекс за 

мебели; 
- „ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД - Производствена и складова 

база; 
- „НИКОЛА СТАНКОВ” ЕТ- Автокомплекс и гараж за автобуси; 
- „БУЛТЕКС” ООД - Търговска и складова база; 
- „ПАПИР СААБ” ООД -  Склад и механична работилница; 
- „ГЕРГОВ” АД - Производство на комб.фураж; 
- „НОРДИКС” ООД - Производство на алкохолни напитки; 
- „БЪЛБОРГ”ООД - Пивоварна фабрика; 
- „РОТ ЕЛТА” АД - Производство на ел.табла; 
- „РЕФАН” ООД - Парфюмерия и козметика. 

Землище - с. Граф Игнатиево 

- Автоцентър - Димитър Божилов; 
- Магазин и сервиз на селскостопанска малогабаритна техника - 

Веско Първанов; 
- Крайпътен комплекс със плувен басейн - Иван Куманов  

Землище - с.Строево  

- „СТОУК” АД - Хладилна база за селскостопанска продукция. 

Землище - с. Войводиново 

- "КИБАРСКИ" ЕООД - Крайпътен сервиз, търговия с части и 
принадлежности за автомобили; 

- Бензиностанция и газстанция - Стефан Христев, Дончо 
Христев 

- Мотел "Мерита" - Лиляна Русалова 
- „ЕВРОВЕСТ” 2000” ООД - Бензиностанция и газстанция 
- „ЕВРОВЕСТ” 2000” ООД - Автосервиз  
- „ЕВРОВЕСТ 2000” ООД - Мотелски комплекс  
- „ЕВРОВЕСТ” 2000” ООД - Складово-търговска база  
- „ПЪЛДИН ГАЗ” ООД - Сервиз за селскостопанска техника  
- „ПЪЛДИН ГАЗ” ООД - Газоснабдителна станция  
- „ДИД Дончев и син” ООД - Дърводелски цех  
- „БИЛДИНГ ГРУП” ООД - Варов възел 
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- „БИЛДИНГ ГРУП” ООД - Бетонов възел и цех за бетонови 
изделия  

- „ИМПУЛС ИНВЕСТ” ООД - Крайпътен комплекс – гр.Пловдив, 
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и 
подобни продукти 

- „РОЛОПЛАСТИК” ЕТ - Цех за PVC профили от екструдиран 
гранулат  

- „УНИТЕМП” ООД - Транжорна за свинско и говеждо месо  
- ХОУАЛД ИНДАСТРИАЛ СИСТЕМС ЕАД - Производство на 

батерии 
- „МЕРИТА” - Мотел и ресторант с ТИР паркинг 
- „САРИ”ООД - Сладкарска работилница 

Землище - с.Рогош 

- „ГЕГАЛА” ООД - Млекопреработвателно предприятие  
- „ФИНТЕКС” ЕООД - Производство на алуминиева дограма 
- „КЕМИР” ООД - Дървообработващо предприятие 
- „САНТЕХ” ЕООД - Мелничарство 

Землище - с.Скутаре 

- “БУЛСАФИЛ” ООД - Фирмата е създадена през март 2000 г. 
Главният предмет на дейност е производството и 
реализацията на камгарни прежди за тъкачеството и 
конфекцията.“Булсафил” ООД е достоен наследник на 
традициите на фирмата-майка “Сафил” АД, Биела, Италия – 
традиции на европейския пазар установени от 1954 г. 
Застроената площ на фабриката е 41000 кв. м.сега. 
Произвежда 20 000 кг прежда на ден или около 7 милиона 
годишно 

-  „ЕКОЛА” ООД - Предприятие за преработка на растителни 
масла 

- „Кент – Артикълс” ООД - Фабрика за захарни изделия 

Землище - с. Калековец 

- „КАНЕК СС” ООД - Бензиностанция, газстанция и ТИР паркинг  
- „МАХАГОН” ЕТ - Производство на амбалаж 
- „ТК СЛАВЕЙКОВ 90” ЕТ - Цех за крем-боя за обувки 

Землище - с. Маноле 

- „КОСМОС САП 99” ЕООД – Птицеферма 
- „РЕА 96” ООД – Свинекомплекс, кланица и цех за преработка 

на месо.  

Землище-с. Трилистник 
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- „АЕРКОК” ООД - Птицеферма 

Землище - с. Динк  

- „БИ ВИ ИНДЪСТРИ” ООД - Пазар за плодове  

Землище - с. Желязно 

- Христо Атанасов - Цех за печена белена капия 
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Вид дейност Брой регистрирани стопански субекти в Община Марица към 16 май 2008г. 

Село 
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Селско, ловно и горско 
стопанство  

92 150 36 99 26 30 215 113 90 212 57 26 126 165 88 45 144 81 47 

Преработваща промишленост 10 41 6 19 6 11 26 12 4 12 3 8 24 21 14 8 49 43 1 

Търговия 50 119 26 72 7 14 90 62 14 83 17 24 84 78 50 23 171 101 9 

Транспорт, складиране и 
съобщения 

3 20 1 - 2 3 13 11 - 11 1 5 13 8 10 1 28 8 1 

Финансово посредничество 1 2 1 1 - - 3 - - 1 - - - - 3 1 4 2 - 

Операции с имущество и бизнес 
услуги 

5 17 1 9 - 1 7 1 - 6 - 2 9 3 4 1 26 9 - 

Др. дейности, обслужващи 
обществото 

11 15 6 7 2 1 10 13 2 11 4 4 9 6 8 3 4 7 4 

Строителство 3 9 2 2 1 - 3 3 - 1 2 2 2 3 4 3 8 8 2 
Хотели, ресторанти и питейни 
заведения 

14 28 7 14 4 1 17 10 5 22 7 11 27 19 9 2 36 11 3 

Държавно управление  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Образование 2 3 3 4 1 - 2 2 - 2 3 1 3 5 2 3 3 2 1 

Хуманно здравеопазване и 
социални дейности 

1 5 3 4 - - 6 4 - 4 5 - 2 4 3 1 13 5 1 

Стопански субекти по села 193 410 93 232 51 62 393 232 116 366 100 84 300 313 196 92 506 278 70 

ОБЩО СТ. СУБЕКТИ: 4087 
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Стопанските субекти в с. Бенковски, към 16.05.2008г. 
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  92 

- Растениевъдство 84 
- Животновъдство 5 
- Комбинирано 1 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност 2 

Преработваща промишленост 10 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 3 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 1 
- Произв. на метални изделия и др. 3 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 1 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия 2 
- Проидв. Некласифицирано другаде - 

Търговия 50 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. с 
горива и смазочни материали. 

3 

- Търговия на едро и търговско посредничество 5 
- Търговия на дребно 42 

Транспорт, складиране и съобщения 3 
Финансово посредничество 1 
Операции с недвижимо имущество и бизнес услуги 5 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  2 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и 
др. 

3 

Др. дейности, обслужващи обществото 11 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 2 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 7 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   2 

Строителство 3 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 14 

- Хотели - 
- Ресторанти 5 
- Питейни заведения 9 

Държавно управление  1 
Образование 2 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 1 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

 
193 

Стопанските субекти в с.Царацово, към 16.05.2008г. 
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  81 

- Растениевъдство 74 
- Животновъдство 7 
- Комбинирано - 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност - 

Преработваща промишленост 43 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 9 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 7 
- Произв. на метални изделия и др. 9 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 5 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия 6 
- Проидв. Некласифицирано другаде 7 

Търговия 101 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, 
търг. с горива и смазочни материали. 

7 

- Търговия на едро и търговско посредничество 12 
- Търговия на дребно 82 

Транспорт, складиране и съобщения 8 
Финансово посредничество 2 
Операции с имущество и бизнес услуги 9 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  - 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни 
и др. 

9 

Др. дейности, обслужващи обществото 7 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 1 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 2 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   4 

Строителство 8 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 11 

- Хотели - 
- Ресторанти 7 
- Питейни заведения 4 

Държавно управление  1 
Образование 2 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 5 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

 
278 
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Стопанските субекти в с. Динк, към 16.05.2008г. 
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  26 

- Растениевъдство 22 
- Животновъдство 4 
- Комбинирано - 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност - 

Преработваща промишленост 6 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 2 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. - 
- Произв. на метални изделия и др. 2 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия - 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия - 
- Проидв. некласифицирано другаде 2 

Търговия 7 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. 
с горива и смазочни материали. 

- 

- Търговия на едро и търговско посредничество - 
- Търговия на дребно 7 

Транспорт, складиране и съобщения 2 
Финансово посредничество - 
Операции с имущество и бизнес услуги - 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  - 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и 
др. 

- 

Др. дейности, обслужващи обществото 2 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 1 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията - 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   1 

Строителство 1 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 4 

- Хотели - 
- Ресторанти 2 
- Питейни заведения 2 

Държавно управление  1 
Образование 1 
Хуманно здравеопазване и социални дейности - 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 
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Стопанските субекти в с. Граф Игнатиево, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  99 

- Растениевъдство 75 
- Животновъдство 24 
- Комбинирано - 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност - 

Преработваща промишленост 19 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 2 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 4 
- Произв. на метални изделия и др. 6 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 3 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия - 
- Проидв. некласифицирано другаде 5 

Търговия 72 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. 
с горива и смазочни материали. 

6 

- Търговия на едро и търговско посредничество 5 
- Търговия на дребно 61 

Транспорт, складиране и съобщения - 
Финансово посредничество 1 
Операции с имущество и бизнес услуги 9 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  3 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и 
др. 

6 

Др. дейности, обслужващи обществото 7 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 3 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 2 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   2 

Строителство 2 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 4 

- Хотели - 
- Ресторанти 9 
- Питейни заведения 5 

Държавно управление  1 
Образование 4 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 4 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

232 
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Стопанските субекти в с. Калековец, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  215 

- Растениевъдство 158 
- Животновъдство 52 
- Комбинирано 1 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност 4 

Преработваща промишленост 26 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 6 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 3 
- Произв. на метални изделия и др. 4 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 8 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия 4 
- Проидв. некласифицирано другаде 1 

Търговия 90 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. с 
горива и смазочни материали. 

6 

- Търговия на едро и търговско посредничество 10 
- Търговия на дребно 74 

Транспорт, складиране и съобщения 13 
Финансово посредничество 3 
Операции с имущество и бизнес услуги 7 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  1 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и др. 6 

Др. дейности, обслужващи обществото 10 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 4 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 4 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   2 

Строителство 3 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 17 

- Хотели - 
- Ресторанти 8 
- Питейни заведения 9 

Държавно управление  1 
Образование 2 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 6 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

393 

 

Стопанските субекти от с.Костиево, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  113 

- Растениевъдство 92 
- Животновъдство 19 
- Комбинирано - 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност 2 

Преработваща промишленост 12 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 3 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 2 
- Произв. на метални изделия и др. 1 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 3 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия - 
- Проидв. некласифицирано другаде 3 

Търговия 62 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. с 
горива и смазочни материали. 

3 

- Търговия на едро и търговско посредничество 8 
- Търговия на дребно 51 

Транспорт, складиране и съобщения 11 
Финансово посредничество - 
Операции с имущество и бизнес услуги 1 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  - 
- Бизнес услуги-юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и др. 1 

Др. дейности, обслужващи обществото 13 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 3 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 5 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   5 

Строителство 3 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 10 

- Хотели - 
- Ресторанти 6 
- Питейни заведения 4 

Държавно управление  1 
Образование 2 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 4 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

 
232 
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Стопанските субекти от с.Крислово, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  90 

- Растениевъдство 69 
- Животновъдство 21 
- Комбинирано - 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност - 

Преработваща промишленост 4 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 2 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. - 
- Произв. на метални изделия и др. 1 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия - 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия 1 
- Проидв. Некласифицирано другаде - 

Търговия 14 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. с 
горива и смазочни материали. 

- 

- Търговия на едро и търговско посредничество 4 
- Търговия на дребно 10 

Транспорт, складиране и съобщения - 
Финансово посредничество - 
Операции с имущество и бизнес услуги - 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  - 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и 
др. 

- 

Др. дейности, обслужващи обществото 2 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 1 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 1 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   - 

Строителство - 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 5 

- Хотели - 
- Ресторанти 4 
- Питейни заведения 1 

Държавно управление  1 
Образование - 
Хуманно здравеопазване и социални дейности - 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

 
116 

Стопанските субекти в с.Манолско Конаре, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  57 

- Растениевъдство 45 
- Животновъдство 11 
- Комбинирано 1 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност - 

Преработваща промишленост 3 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. - 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. - 
- Произв. на метални изделия и др. - 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 2 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия - 
- Проидв. Некласифицирано другаде 1 

Търговия 17 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. 
с горива и смазочни материали. 

1 

- Търговия на едро и търговско посредничество 2 
- Търговия на дребно 14 

Транспорт, складиране и съобщения 1 
Финансово посредничество - 
Операции с имущество и бизнес услуги - 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  - 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и 
др. 

- 

Др. дейности, обслужващи обществото 4 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 2 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията - 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   2 

Строителство 2 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 7 

- Хотели - 
- Ресторанти 4 
- Питейни заведения 3 

Държавно управление  1 
Образование 3 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 5 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

 
100 
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Стопанските субекти в с.Маноле, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  212 

- Растениевъдство 173 
- Животновъдство 34 
- Комбинирано 5 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност - 

Преработваща промишленост 12 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 5 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 1 
- Произв. на метални изделия и др. 2 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 3 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия 1 
- Проидв. Некласифицирано другаде - 

Търговия 83 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. с 
горива и смазочни материали. 

6 

- Търговия на едро и търговско посредничество 6 
- Търговия на дребно 71 

Транспорт, складиране и съобщения 11 
Финансово посредничество 1 
Операции с имущество и бизнес услуги 6 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  3 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и др. 3 

Др. дейности, обслужващи обществото 11 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 4 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 5 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   2 

Строителство 1 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 22 

- Хотели 1 
- Ресторанти 11 
- Питейни заведения 10 

Държавно управление  1 
Образование 2 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 4 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

 
366 

 

Стопанските субекти от с. Радиново, към 16.05.2008г. 
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  26 

- Растениевъдство 17 
- Животновъдство 7 
- Комбинирано 1 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност 1 

Преработваща промишленост 8 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 5 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. - 
- Произв. на метални изделия и др. 2 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия - 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия - 
- Проидв. некласифицирано другаде 1 

Търговия 24 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. с 
горива и смазочни материали. 

3 

- Търговия на едро и търговско посредничество 2 
- Търговия на дребно 19 

Транспорт, складиране и съобщения 5 
Финансово посредничество - 
Операции с имущество и бизнес услуги 2 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  1 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и др. 1 

Др. дейности, обслужващи обществото 4 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 2 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 2 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   - 

Строителство 2 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 11 

- Хотели - 
- Ресторанти 7 
- Питейни заведения 4 

Държавно управление  1 
Образование 1 
Хуманно здравеопазване и социални дейности - 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

84 
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Стопанските субекти в с. Рогош, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  126 

- Растениевъдство 89 
- Животновъдство 31 
- Комбинирано 2 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност 4 

Преработваща промишленост 24 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 8 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 2 
- Произв. на метални изделия и др. 2 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 8 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия - 
- Проидв. Некласифицирано другаде 4 

Търговия 84 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. 
с горива и смазочни материали. 

7 

- Търговия на едро и търговско посредничество 9 
- Търговия на дребно 68 

Транспорт, складиране и съобщения 13 
Финансово посредничество - 
Операции с имущество и бизнес услуги 9 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  2 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и 
др. 

7 

Др. дейности, обслужващи обществото 9 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 3 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 2 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   4 

Строителство 2 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 27 

- Хотели - 
- Ресторанти 15 
- Питейни заведения 12 

Държавно управление  1 
Образование 3 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 2 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

 
300 

Стопанските субекти в с. Скутаре, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  165 

- Растениевъдство 130 
- Животновъдство 20 
- Комбинирано 5 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност 10 

Преработваща промишленост 21 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 2 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 3 
- Произв. на метални изделия и др. 6 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 5 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия 1 
- Проидв. Некласифицирано другаде 4 

Търговия 78 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. 
с горива и смазочни материали. 

7 

- Търговия на едро и търговско посредничество 10 
- Търговия на дребно 61 

Транспорт, складиране и съобщения 8 
Финансово посредничество - 
Операции с имущество и бизнес услуги 3 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  1 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и 
др. 

2 

Др. дейности, обслужващи обществото 6 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 1 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 1 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   4 

Строителство 3 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 19 

- Хотели - 
- Ресторанти 13 
- Питейни заведения 6 

Държавно управление  1 
Образование 5 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 4 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

 
313 
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Стопанските субекти в с. Трилистник, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой 

субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  45 

- Растениевъдство 34 
- Животновъдство 11 
- Комбинирано - 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност - 

Преработваща промишленост 8 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 5 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 2 
- Произв. на метални изделия и др. - 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 1 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия - 
- Проидв. Некласифицирано другаде - 

Търговия 23 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. с 
горива и смазочни материали. 

1 

- Търговия на едро и търговско посредничество 3 
- Търговия на дребно 19 

Транспорт, складиране и съобщения 1 
Финансово посредничество 1 
Операции с имущество и бизнес услуги 1 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  1 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и др. - 

Др. дейности, обслужващи обществото 2 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 1 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 1 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   - 

Строителство 3 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 2 

- Хотели - 
- Ресторанти - 
- Питейни заведения 2 

Държавно управление  1 
Образование 3 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 1 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 

 
91 

Стопанските субекти в с. Труд, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  144 

- Растениевъдство 114 
- Животновъдство 24 
- Комбинирано 3 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност 1 
- Рибовъдство 2 

Преработваща промишленост 49 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 14 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 8 
- Произв. на метални изделия и др. 10 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 5 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия 4 
- Проидв. Некласифицирано другаде 8 

Търговия 171 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. с 
горива и смазочни материали. 

12 

- Търговия на едро и търговско посредничество 27 
- Търговия на дребно 132 

Транспорт, складиране и съобщения 28 
Финансово посредничество 4 
Операции с имущество и бизнес услуги 26 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  6 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и др. 20 

Др. дейности, обслужващи обществото 23 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 9 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 7 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   7 

Строителство 8 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 36 

- Хотели 2 
- Ресторанти 17 
- Питейни заведения 17 

Държавно управление  1 
Образование 3 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 13 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 
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Стопанските субекти с. Войсил, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  36 

- Растениевъдство 22 
- Животновъдство 13 
- Комбинирано 1 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност - 

Преработваща промишленост 6 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 2 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 1 
- Произв. на метални изделия и др. 1 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 1 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия - 
- Проидв. некласифицирано другаде 1 

Търговия 26 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, 
търг. с горива и смазочни материали. 

1 

- Търговия на едро и търговско посредничество 3 
- Търговия на дребно 22 

Транспорт, складиране и съобщения 1 
Финансово посредничество 1 
Операции с имущество и бизнес услуги 1 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  - 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни 
и др. 

1 

Др. дейности, обслужващи обществото 6 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 3 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията - 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   3 

Строителство 2 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 7 

- Хотели - 
- Ресторанти 3 
- Питейни заведения 4 

Държавно управление  1 
Образование 3 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 3 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 
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Стопанските субекти в с. Ясно поле, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  47 

- Растениевъдство 26 
- Животновъдство 21 
- Комбинирано - 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност - 

Преработваща промишленост 1 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 1 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. - 
- Произв. на метални изделия и др. - 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия - 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия - 
- Проидв. Некласифицирано другаде - 

Търговия 9 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. 
с горива и смазочни материали. 

- 

- Търговия на едро и търговско посредничество - 
- Търговия на дребно 9 

Транспорт, складиране и съобщения 1 
Финансово посредничество - 
Операции с имущество и бизнес услуги - 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  - 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и 
др. 

- 

Др. дейности, обслужващи обществото 4 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 1 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията 3 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   - 

Строителство 2 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 3 

- Хотели - 
- Ресторанти 3 
- Питейни заведения - 

Държавно управление  1 
Образование 1 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 1 

 
ОБЩО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ: 
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Стопанските субекти в с. Желязно, към 16.05.2008г.  
Вид дейност Брой субекти 
Селско, ловно и горско стопанство  30 

- Растениевъдство 13 
- Животновъдство 17 
- Комбинирано - 
- Селскостопански услуги, без лечебна и ветеринарна дейност - 

Преработваща промишленост 11 
- Произв. на хранителни продукти, напитки и др. 5 
- Произв. на текстил и изделия от текстил и др. 2 
- Произв. на метални изделия и др. 3 
- Произв. на дървен материал и изделия от него, вкл. хартия 1 
- Произв. на изделия от каучук, пластмаси и др. химически изделия - 
- Проидв. Некласифицирано другаде - 

Търговия 14 
- Търговия, ремонт и техн. обсл. на автомобили и мотоциклети, търг. 
с горива и смазочни материали. 

3 

- Търговия на едро и търговско посредничество 2 
- Търговия на дребно 9 

Транспорт, складиране и съобщения 3 
Финансово посредничество - 
Операции с имущество и бизнес услуги 1 

- Наем, попупко-продажба на движимо и недвижимо имущество  - 
- Бизнес услуги – юрид., счетоводни, архитект., рекл., компютърни и 
др. 

1 

Др. дейности, обслужващи обществото 1 
- Организации с нестопанска цел (НПО, фондации, читалища) 1 
- Дейности в обл. на културата спорта и развлеченията - 
- Др. услуги за населението (фризьорски, козметични и др.)   - 

Строителство - 
Хотели, ресторанти и питейни заведения 1 

- Хотели - 
- Ресторанти - 
- Питейни заведения 1 

Държавно управление  1 
Образование - 
Хуманно здравеопазване и социални дейности - 
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2.2.1.5. Общински бюджет 

Съпоставителната справка по Общинския бюджет за периода 
2001 - 2005 г. е представена в табличен вид - една за 
приходната част по години, една за видовете разходи по години 
и една за разходната му част по функции. 

Издръжката на отраслите и дейностите, които са на бюджетно 
финансиране се предопределя от разчетените размери на 
общинските финансови ресурси. За изпълнението на този 
финансов план през съответната финансова година са 
отговорни Общински съвет и общинската администрация, които 
упражняват: финансово планиране и администриране, 
счетоводство, бюджетен и финансов контрол и преглед на 
изпълнението на взетите решения и заложените показатели. 

 

Години Общо (лв.) От ДБ (лв.) От програми (лв.) 

2003 6397942 4540078 16315 

2004 6506507 4704991 11361 

2005 9502545 5055070 284663 

2006 11871962 7228385 499998 

2007 17757176 10760509 2199931 

Анализът на данните на бюджетните приходи показва, че 
общинското ръководство трябва да обърне внимание най-вече 
върху увеличаването на трансферите чрез привличане на 
външни средства посредством кандидатствуване в различни 
международни и местни фондове, и защитаването на проекти за 
подобряване на инфраструктурата, околната среда, намаляване 
на безработицата, заличаване различията между половете, и 
между етносите и др. Резерви в собствените приходи могат да 
се намерят чрез още по-доброто опериране и стопанисване на 
общинската недвижима и движима собственост, чрез 
прецизиране на размера на таксите, увеличаване на броя и 
качеството на услугите за населението, събиране на нови такси 
за дейности, останали до този момент вън от вниманието на 
общината и др. 
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Отчет за изпълнението на бюджета на Община "Марица" 

по години- ПРИХОДИ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. Ут.пл. 
2008г. 

1 2 3 4 5 6 
I. Данъчни приходи      
Данък върху доходите на физически лица 0 0 0 0 0 
Имуществени данъци 745704 755802 119704 2811376 1 926593 
Данък за общините 0 0 0 0 0 
Данък върху печалбата 0 0 0 0 0 
Други данъци по ЗКПО 0 0 0 0 0 
Акцизни такси върху течните горива 0 0 0 0 0 
Други данъци 0 21463 17611 9971 0 

Всичко данъчни приходи 745704 777265 121465
4 

2821347 1 939543 
ІІ. Неданъчни приходи      
Приходи и доходи от собственост 165861 209188 213701 183758 168 823 
Общински такси 875019 1061778 133092 1780710 1 874 460 
Глоби,санкции и наказат.лихви 47237 64625 131670 94824 95 000 
Други неданъчни приходи 185824 172619 65985 271612 267 000 
Събр.и внес.ДДС и др. в/у продажбите -22047 -181972 -84901 -265902 -256 480 
Приходи от продажби на държ.и общ.имущ. 1561417 2615105 685108 4170573 4 270 000 
Приходи от концесии 31958 23320 135405 4907 0 
Помощи, дарения и др. безв. суми 11361 285163 83297 24950 10187 

Всичко неданъчни приходи 2856630 424982 256119
3 

6265432 7207306 
Всичко п-ди с общ. х/р (1+Н ) 3602334 5027091 377584

7 
9086779 9146849 

IIІ. Взаимоотношения с ЦБ      
Всичко взаимоотношения с ЦБ: 4493314 4667136 651258

7 
6263999 8134204 

1\ЛТрансфери от и за бюджетни      
Трансфери м/у бюдж.с/ки/нето/ 211677 387934 215800 2296579 88727 
Трансф.м/у бюд. и извънб. с/ки 0 0 0 0 0 
IV.Трансфери от/за ПУДОС 0 0 499998 2199931 0 
Всичко трансфери : 211677 387934 715798 4496510 88727 
Всичко приходи (I + II + Ш+1У): 8307325 1008216

1 
110042

32 
19847288 17369780 

Временно съхр. средства и ср-ва на разп. -8  2000 0 0 
Депозити и средства по с/ки/нето -1800810 -581616 867730 -2090112 4 124943 
Вс.финансиране на дефиц.: -1800818 -579616 867730 -2090112 4 124943 

Общо приходи - лева : 6506507 9502545 118719
62 

17757176 21494723 
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Отчет за изпълнението на бюджета на Община „Марица” - РАЗХОДИ 

по функции и по години 
 

/лева/ 

№ Функции 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. План 
2008г. 

1 Общи държавни служби 1657507 2252164 2980465 2531435 2748615 

2 Отбрана и сигурност 46879 42826 616597 764905 1344193 

3 Образование 3323844 3956690 4148692 5143826 6854730 

4 Здравеопазване 57038 64150 75909 175500 188398 

5 Соц. осиг., подпомагане и грижи 144673 238189 257916 303208 295785 

6 Жил.стр., БКС и ООС 912523 2025078 2300654 5608696 6703450 

7 Почивно дело, култура, религ.д-сти 235667 313509 593708 565675 999460 

8 Икономически д-сти и услуги 128376 609939 898021 2663931 2002127 

9 Спорт,Култура     357965 

 Всичко: 6506507 9502545 11871962 17757176 21494723 
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Отчет за изпълнението на бюджета на Община „Марица”- РАЗХОДИ по 
функции, източник на средства и по години 

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. План 2008г. 
№ Функции 

лева % лева % лева % лева % лева % 

1 Общи държавни служби - всичко: 1657507 100,00 2252164 100,00 2980465 100.00 2531435 100.00 2748615 100.00 

 в т. ч. : - държавна дейност /ДД/ 731997 44,16 744196 33.04 812406 27.26 936284 36.99 917880 33.39 

 - дофин. ДД и местна д-ст 925510 55,84 1507968 66.96 2168059 72.74 1595151 63.01 1830735 66.61 

2 Отбрана и сигурност 46879 100,00 42826 100,00 616597 100.00 764905 100.00 1344193 100.00 

 в т. ч. : - държавна дейност /ДД/ 46879 100,00 42826 100,00 91353 14.82 65938 8.62 70230 5.22 

 - дофин. ДД и местна д-ст 0.00 0,00 0.00 0,00 525244 85.18 698967 91.38 1273963 94.78 

3 Образование 3323844 100,00 3956690 100,00 4148692 100.00 5143826 100.00 6854730 100.00 

 в т. ч. : - държавна дейност /ДД/ 2833718 85,25 3060876 77,36 3374258 81.33 3697714 71.89 3762953 54.90 

 - дофин. ДД и местна д-ст 490126 14,75 895814 22,64 774434 18.67 1446112 28.11 3091777 45.10 

4 Здравеопазване 57038 100,00 64150 100,00 75909 100.00 175500 100.00 188398 100.00 

 в т. ч. : - държавна дейност /ДД/ 50154 87,93 54202 84.49 67816 89.34 83139 47.37 113417 60.20 

 - дофин. ДД и местна д-ст 6884 12,07 9948 15.51 8093 10.66 92361 52.63 74981 39.80 

5 Соц. осиг., подпомагане и грижи 144673 100,00 238189 100,00 257916 100.00 303208 100.00 295785 100.00 

 в т. ч. : - държавна дейност /ДД/ 132702 91,73 172463 72.41 183252 71.05 193524 63.83 80813 27.32 

 - дофин. ДД и местна д-ст 11971 8,27 65726 27.59 74664 28.95 109684 36.17 214972 72.68 

6 Жил.стр., БКС и ООС 912523 100,00 2025078 100,00 2300654 100.00 5608696 100.00 6703450 100.00 

 в т. ч. : - държавна дейност /ДД/  0,00  0,00  0.00  0.00  0.00 

 - дофин. ДД и местна д-ст 912523 100,00 2025078 100,00 2300654 100.00 5608696 100.00 6703450 100.00 

7 Почивно дело, култура, религ.д-сти 235667 100,00 313509 100,00 593708 100.00 565675 100.00 999460 100.00 

 в т. ч. : - държавна дейност /ДД/ 126927 53,86 121042 38.61 237755 40.05 244080 43.15 269115 26.93 

 - дофин. ДД и местна д-ст 108740 46,14 192467 61.39 355953 59.95 321595 56.85 730345 73.07 

8 Икономически д-сти и услуги 128376 100,00 609939 100,00 898021 100.00 2663931 100.00 2002127 100.00 

 в т. ч. : - държавна дейност /ДД/ 21808 16,99 138033 22.63 11085 1.23 8944 0.34 30 0.00 

 - дофин. ДД и местна д-ст 106568 83,01 471906 77.37 886936 98.77 2654987 99.66 2002097 100.00 

9 Спорт,Култура         357965 100.00 

 в т. ч. : - държавна дейност /ДД/          0.00 

               - дофин. ДД и местна д-ст         357965 100.00 
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 Всичко: 6506507 100,00 9502545 100,00 11871962 100.00 17757176 100,00 21494723 100,00 

 в т. ч.:-за държавни дейности 3944185 60,62 4333638 45.61 4777925 40.25 5229623 29.45 5214438 24.26 

 -за дофин.ДД и местни д-сти 2562322 39,38 5168907 54.39 7094037 59.75 12527553 70.55 16280285 75.74 
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Отчет за изпълнението на бюджета на Община „Марица” 
по видове разходи и по години /лева/ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
РАЗХОДИТЕ 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. План 

2008г. 
1 2 3 4 5 6 

Заплати и възн. на персонала 2330127 2490741 2826924 3302449 3569953 
труд. правоотн. 1876194 2108984 2408049 2572679 3154774 
по служ. правоотн. 101573 104762 123938 191508 213440 
пр. приравнени към трудовите 153243 163195 171668 177149 200214 
ДМС 199117 113800 123269 361113 1525 
Чруги възнагр.и плащания 278243 381384 449133 486716 417525 
за нещ.перс, нает по тр. пр. 136401 171047 157262 161278 103622 
за персонала по извънтр. пр. 101120 117225 149586 58922 24175 
СБКО с х-р на възн. 0 49431 66964 81359 92372 
Обезщетения 29913 31549 64151 69057 69817 
други пл.и възнаграждения 10809 12132 11170 116100 127539 
ОВза ДОО 707401 690873 583581 644082 608080 
Цр.здравно-осиг.вноски от 0 0 0 0 0 
Вноски за фонд ПКБ 0 0 0 0 0 
Осиг. вноски от раб. за УПФ 56869 59801 66751 79339 79404 
ЗОВ 122602 123731 128206 148823 140081 
ВДЗО 22244 23030 32495 50387 40513 
Издръжка 2243816 2986460 3077024 3681043 5816878 
Храна 124956 182667 221957 247946 285216 
Медикаменти 2947 5707 4393 5206 3628 
постелен инв. и облекло 64280 103190 101407 111401 108010 
учебни разходи и книги 24381 14246 25196 28288 225010 
Материали 120817 335130 316082 625266 750522 
вода, горива и енергия 648514 702111 756196 793258 1031328 
разходи за външни услуги 819993 1335562 1354018 1422710 2767829 
Гекущ ремонт 223511 199681 162844 298268 237247 
Платени данъци,мита и такси 66617 44853 47423 41761 172314 
командировки в страната 17459 21787 26247 30437 45311 
командировки в чужбина 1000 335 0 2281 0 
разходи за застраховки 8078 8905 16474 31567 22860 
други разходи за СБКО 59545 0 0  2225 
глоби, лихви и съд. обезщ. 23925 1190 4371 2044 1947 
други некл. в други & и && 37793 31096 40416 50383 163431 
Социални помощи 16882 10878 61768 0 57416 
Капиталови трансфери 0 0 22790 0 0 
Всичко по ППЗСП 0 0 0 0 0 
Всичко целеви 0 0 0 0 0 
Други тек.трансф.за домакинства 0 0 35330 32255 14914 
др. помощи по реш. на ОБС 16882 10878 26438 38118 42502 
Цр. субсидии и плащания 14175 19000 14100 32255 58000 
Субсидии за орг. с нест. Цел 129477 154821 197188 344451 286841 
Разходи за чл. Внос 3318 3210 7264 6236 6500 
Основен ремонт на ДМА 192662 721102 1251801 2193795 2803627 
Придобиване на ДМА 383343 1803227 3136011 6718314 6902640 
Придобиване на НДА 5348 34287 16926 24168 329300 
Придобиване на земя    0 20000 
Резерв за непр. и неотл.разх. 0 0 0 0 357965 

ВСИЧКО РАЗХОДИ 6506507 9502545 11871962 17757176 21494723 
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2.2.1.6. Обща оценка на стопанския сектор 

Икономическото развитие на Община „Марица” е свързано с 
променените социално - икономически отношения в Република 
България, което рефлектира в увеличаване значението и 
участието на частния бизнес в икономическите процеси. 
Местната икономика се характеризира с развитие на селското 
стопанство, промишленото производство, търговията и 
битовите услуги, строителството и транспортните услуги, които 
са структуроопределящите и отрасли. 

Изцяло са завършени процесите "земеразделяне", 
"приватизация", "реституция", и в 99,9% икономиката е 
представена от частния сектор. Стабилизираните социално-
икономически и обществени отношения са основата за 
отчетените тенденции на устойчив растеж във всички 
икономически отрасли и сектори. 

Друг допълнителен външен стимул в развитието на местната 
икономика е близостта на областния град Пловдив, като първо 
ниво най-близък "пазар" за реализация на производството. 

Все по-чести са примерите за обвързване на промишленото 
производство с местните суровини. Специфичните природни 
дадености са основен фактор при структурирането на 
икономиката и изявения превес на аграрния сектор. Развитието 
на икономиката на общината зависи от подкрепата и стимулите 
на местната власт за трудолюбието на хората и условията, 
които тя ще създаде за реализация на предприемачеството. 
От изключителна важност е подкрепата за местните 
сдружения на профилираните производители и 
създаването на "регионална селскостопанска борса". 

В общината се развиват успоредно и селското стопанство и 
промишлеността. В избраните приоритетни сектори се 
използват научните постижения, основани на традициите. 
Намаляват пустеещите земи. 

В селското стопанство е отбелязана тенденция за преминаване 
от екстензивно към интензивно производство. 

Промишлеността най-често е обвързана с местната суровина, 
но предпочитаната работна ръка е външна (от гр. Пловдив). 

Благодарение на находчивостта на общинската управа да 
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използува наличните дадености (местоположение, човешки 
ресурси, суровини, административен капацитет), в Община 
„Марица” беше извършен качествен скок в трансформацията и 
преструктурирането на местната икономика. Създадената 
нова "Индустриално-търговско жилищна зона -Марица" е 
уникална за България по темпове на развитие, по 
капиталовложения, по активност на чуждестранните 
инвеститори и общината се превърна в активно звено от 
района за "индустриален растеж". Резултатите показват, че 
избраните приоритети за икономическо развитие са 
правилни и ще бъдат развивани и занапред. 

Едно от най-силните конкурентни предимства на oбщината е 
нейното благоприятно географско разположение спрямо 
международните инфраструктурни коридори. Този фактор, както 
досега, така и в перспектива ще оказва положително влияние 
върху социално-икономическото развитие. 

За развитието на отрасъл селско стопанство на територията на 
Община «Марица» има разработена „Стратегия за развитие на 
модерно земеделие в Община «Марица» 2008- 2013г. 

Анализът на отрасъла показва добри възможности за развитие 
на животновъдството в Общината поради, което следва да се 
прилага агресивна стратегия на общинското ръководство. Като 
приоритетни области могат да бъдат посочени развитието на 
екологично съобразено животновъдство, усъвършенстване на 
пазара и осигуряване на експортна ориентация на 
производителите. От ключово значение ще бъде подобряването 
според ветеринарните изисквания условия за отглеждане на 
животните. Друга насока на развитие следва да бъде 
създаването на организации на производителите, които да 
осигуряват информация за пазара и да подпомагат 
реализацията на продукцията. 

През 2008г. на територията на Пловдивска Област бе учредена 
„„ААССООЦЦИИААЦЦИИЯЯ  ННАА  ППРРООИИЗЗВВООДДЕЕТТЕЕЛЛИИТТЕЕ  ННАА  ППЛЛООДДООВВЕЕ  ИИ  
ООВВООЩЩЕЕНН  ППООССААДДЪЪЧЧЕЕНН  ММААТТЕЕРРИИААЛЛ  „„ББУУЛЛГГААРРППЛЛООДД””, която ще 
допринесе за успешното развитие на плодопроизводството в 
България. Голяма част от учредителите на Асоциацията са 
производители от Община „Марица”. 
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РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В ОБЩИНА „МАРИЦА” 
Таблица  

Години Говеда 
броя 

Крави  
броя 

Биволи 
броя 

Свине 
броя 

Овце 
броя 

Кози 
броя 

Птици 
броя 

Пчелни 
семейства 
броя 

2000 4025 3174 30 11686 11033 6817 80386 1005 
2001 3860 2946 31 10120 10132 6330 137299 1278 
2002 4100 3200 33 9756 12100 6550 157500 1280 
2003 4020 3140 31 13860 13470 6230 126000 1310 
2004 3900 3160 30 21812 13500 6100 105000 1370 
2005 4250 3220 28 24820 13900 5120 108000 1410 
2006 5472 4094 24 32798 14214 4917 125000 3320 
2007 3720 2750 15 7115 10000 2250 105000 2780 
2008 3372 2810 10 6860 10400 4050 106800 2790 

 

Община „Марица” има богати традиции в промишленото животновъдството, за което благоприятстват 
добрите природни и агротехнически условия. Отглеждат се свине, овце, говеда, млеконадойни крави и 
кози. (предимно в личното стопанство) На територията на общината е големия  свинеугоителен комплекс в 
с. Маноле. Частни ферми за отглеждане на овце, крави и свине са разположени в терените на бившите 
стопански дворове (бивши ферми), които и до сега се използват по предназначение. 

 
РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВО В ОБЩИНА „МАРИЦА” 

Таблица  

Зърнени Техн. култури Зеленчуци Фуражни култури Трайни 

Година всичко 
/ха/ 

%от 
обработвае

ма 
земя 

всичко 
/ха/ 

%от 
обработвае

ма 
земя 

всичко 
/ха/ 

%от 
обработвае

ма 
земя 

всичко 
/ха/ 

%от 
обработвае

ма 
земя 

всичко 
/ха/ 

%от 
обработваем

а 
земя 

2000 9169,69 33,30 3181,40 11,55 3447,48 12,52 1932,82 7,20 2554,98 9,28 
2008 9391,01 56,97 3058,18 18,55 604,36 3,67 1352,34 8,20 648,10 3,93 
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Забележка: За Община „Марица” през последните години се 
забелязва тенденция за увеличаване на трайните насаждения - 
овошки и малини, за останалите култури стойностите са близки 
до областните. На територията на Общината е изграден 
единственият в България разсадник за биологично производство 
на овощен посадъчен материал. 

 

2.2.1.7.Публично-частни партньорства 

Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен 
стимул за икономически растеж и оттам за повишаването на 
жизненият стандарт на населението. Правителството на Р 
България и местната администрация са отговорни за 
осигуряването на обществени услуги и съоръжения. В процеса на 
своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от 
модерни и алтернативни решения в областта на публичните 
услуги и в модернизирането на инфраструктурните обекти и 
комуналните дейности. Международната практика показва, че 
публично-частното партньорство (ПЧП) е един от успешните 
финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в 
публичната инфраструктура, когато държавния и общинските 
бюджети не разполагат с необходимия ресурс и искат да осигурят 
по-добра стойност на вложените публични средства. Нуждата от 
инвестиции за изграждане на базисна инфраструктура с цел 
предоставяне на качествени публични услуги в страната налага 
прилагането на иновационни методи за структуриране и 
финансиране на инвестиционни проекти. 

Развитието на ПЧП в Европа през последните две десетилетия 
почива на следната икономическа логика: 

• Ускореното регионално развитие в Европа съчетано с 
общия Европейски пазар през последните години доведе до 
необходимост от развитие на транспортна, екологична и 
социална инфраструктура, която да задоволи нарасналите 
потребности; 

• Съчетанието на тези потребности с приетите 
Европейски директиви в сферата на околната среда и 
транспорта доведе до нужда от големи инвестиции в базисна 
инфраструктура; 

• Осъзната е възможността за постигане на по-добра 
стойност на вложените публични средства чрез използване 
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на ефективността и ефикасността на частния сектор при 
предоставяне на публични услуги; 

• Съществуващи ограничения върху консолидирания 
бюджет налагани от строгата монетарна и фискална 
политика в Европа; 

• Преориентиране на публичния сектор към получаване 
на краен резултат – услуга, а не придобиване на активи; 

• Възможност за извършване на плащания от публичния 
сектор след получаване на желаната от него услуга;  

• Осъществяване на цялостен подход при проектиране, 
финансиране, строителство и експлоатация, като публичния 
сектор започва да поставя акцент върху вложените от него 
средства през целия проектен цикъл;  

• Предоставяне на възможност за споделяне на 
рисковете по проектите между публичния и частен партньор. 

Традиционното финансиране на инфраструктура може да се 
характеризира най-общо като задължения от страна на държавата 
за осъществяване на периодични плащания към нает изпълнител 
по време на фазата на строителство на инфраструктурния обект. 
След приключване на строителните работи държавата се 
ангажира с експлоатацията и поддръжката на изградената 
инфраструктура. При това финансиране държавата носи всички 
рискове както по време на реализацията на проекта, така и при 
експлоатацията на инфраструктурата. Практиката показва, че при 
традиционното финансиране прогнозираната цена за 
строителство често се надвишава многократно, а правенето на 
оценка на разходите на държавата по експлоатацията и 
поддръжката на инфраструктурата е трудно осъществимо. 

ПЧП изисква промяна в мисленето на публичния сектор – от 
фокусиране върху придобиване на инфраструктура (активи) към 
предоставяне на качествени публични услуги. 

Съществуващата практика за реализиране на проекти чрез ПЧП 
очертава следните разлики с традиционното финансиране на 
инфраструктурен проект: 

• Цялостен подход при проектиране, строителство и 
експлоатация: при финансиране на инфраструктурен проект 
чрез ПЧП е от значение стойността на вложените средства 
през целия проектен цикъл. Именно затова, при оценка на 
възможностите за осъществяване на ПЧП, държавата 
сравнява не стойността на строителството на 
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инфраструктура, а общите разходи за предоставяне на 
желаната услуга; 

• Извършване на плащания от държавата при получаване 
на желаната услуга: при ПЧП проект се извършват 
плащания от страна на държавата или крайния потребител 
единствено при получаване на желаната услуга в искания 
обем и качество, т.е няма финансови задължения по време на 
фазата на строителство на инфраструктурата; 

• Споделяне на проектните рискове между партньорите: 
публично-частното партньорство предоставя възможност за 
разпределение на рисковете между партньорите. От гледна 
точка на финансирането на проекта това означава, че 
държавата може да прехвърли към частния партньор всички 
рискове свързани с финансирането, строителството, 
поддръжката и експлоатацията на инфраструктурен обект, 
като сподели или запази единствено риска за търсене на 
предоставената услуга; 

• Използване на частни ресурси и опит: публично-частното 
партньорство предоставя възможност за използване на 
частни ресурси при реализиране на инфраструктурен проект. 
Това като резултат води в повечето случаи до спазване на 
предварително заложените бюджет и времеви граници за 
строителство на проекта. От изключителна важност за 
финансовата устойчивост и развитие на проекта са 
капацитета и опита на частния партньор, които държавата 
може да използва при реализация на инфраструктурен 
проект. 

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно 
третиране можем да обобщим, че ПЧП е дългосрочно 
договорно отношение между лица от частния и публичния 
сектор за финансиране, построяване, реконструкция, 
управление или поддръжка на инфраструктура с оглед 
постигане на по-добро ниво на услугите, където частният 
партньор поема строителния риск, и поне един от двата риска 
– за наличност на предоставяната услуга или за нейното 
търсене.  

ПЧП плащанията, свързани с ползването на предоставяната от 
частния партньор публична услуга, са обвързани с постигане на 
определени критерии за количество и качество на услугата. 
Правителството (като потребител на услуги) има право да 
редуцира своите плащания, както би го направил всеки 
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„обикновен клиент” при непредоставяне на необходимото 
количество и качество на услугата. 

При осъществяване на ПЧП проекти от изключителна важност е 
гарантирането на по-добра стойност на вложените публични 
средства (value for money), чрез извършване на пълен анализ на 
разходите и ползите от проекта. Доказването на по-добра 
стойност на вложените средства може да се извърши чрез 
анализиране на количествените и качествените аспекти на 
инфраструктурния проект при прилагане на различни комбинации 
от методи и процедури за оценка. Най-добрите практики показват, 
че е препоръчителна комбинацията на количествения метод на 
нетната настояща стойност (ННС) и качествения анализ на 
икономическата ефективност на проекта. 

След като публичния сектор извърши количествените и 
качествени анализи по проекта трябва да се изготви модел/еталон 
наречен Сравнение с публичните разходи (СПР). Той показва 
какви ще бъдат разходите на публичния сектор при изпълнение на 
определената изходна спецификация за предоставяне на услуга. 
СПР обхваща всички разходи (за целия жизнен цикъл на 
инфраструктурния проект) на публичния сектор съобразени с 
рисковете по проекта. Най-често СПР се изразява чрез нетната 
настояща стойност на паричните потоци по проекта, отчитайки 
разходите за постигане на желания краен резултат и рисковете за 
публичния сектор, при традиционното предоставяне на услуги. По-
добра стойност на вложените средства на ПЧП решението е 
видна, ако нетната настояща стойност на проекта изпълняван 
чрез ПЧП е по-голяма от нетната настояща стойност на проекта 
изпълняван от публичния сектор. 

Необходимите условия за успешно изпълнение на проекти чрез 
публично-частни партньорства в България могат да бъдат 
обобщени до следните: 

• Наличие на политическа воля за осъществяване на ПЧП 
проекти; 

• Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на 
проекти чрез ПЧП; 

• Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на 
ПЧП модели; 

• Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в 
съответствие със съществуващите най-добри практики;  

• Изработване на механизъм за сравнение с публичните 
разходи за осъществяване на проекта (доказване на по-добра 
стойност на вложените публични средства); 
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• Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга 
съобразени с обществените възможности и нагласи (преценка 
на обществена нагласа и възможности за плащане на такси, 
прецизно определяне на нивото на таксите); 

• Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи 
отговарящи за осъществяване на инфраструктурни проекти; 

• Използване услугите на банковия сектор и консултантските 
компании в процеса на структуриране на ПЧП схеми от 
публичния сектор (от изключителна важност за правилно 
разпределение на рисковете по проекта). 

Ползите от прилагането на ПЧП ще бъдат: 

• Поемането на по-голяма част от рисковете по даден проект 
включително ценовия и времеви които имат своята цена и 
същевременно предоставянето на по-добра услуга прави ПЧП 
проектите по-евтини от традиционните обществени поръчки 
за Правителството и данъкоплатците.ПЧП проектите трябва 
да доказват по-добра стойност на вложените публични 
средства от традиционните обществени поръчки; 

• При нормални обстоятелства повечето от проектните рискове 
се прехвърлят на частния сектор, като страната която може 
по-добре да ги управлява. Тъй като всички рискове имат 
своята цена, публичния сектор има възможност да прехвърли 
значителни разходи към частния сектор. Този извод е особено 
валиден за сектор транспорт; 

• Частният сектор ще предоставя по-добра услуга на 
потребителите на публични услуги, което изпълнение се 
гарантира чрез стриктното изпълнение на договорения 
наказателен режим; 

• Световната практика и оценките на проектите реализирани 
чрез схемите на ПЧП показват значително подобрение на 
качеството и състоянието на публичната инфраструктура. 

Администрацията на Община „Марица” ще изгради система за 
публичност на политиката за ПЧП. Целта е медиите и 
обществеността да подкрепят политиката за реализация на 
инвестиционни проекти чрез схемите за ПЧП. Тази политика 
трябва да бъде ясно представена заедно с мотивите за нейното 
прилагане и ползите които ще донесе на данъкоплатците. 
Прозрачността и разбирането от страна на обществеността ще 
доведе до успешно прилагане на схемите за ПЧП в страната. 
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2.3. Човешки ресурси. Състояние, процеси и тенденции на 
развитието в социалната сфера. 

2.3.1. Население. Основни демографски характеристики. 

По общ брой на населението Община „Марица” попада в групата 
на "средните общини" – 30 514души, към 03.08.2007г. 
Населението на общината е 4,5% от това на Пловдивска област 
и 0,4% от това на страната. Гъстотата е приблизително 94 
жит./км² при 119 жит./км² за областта и 70 жит./км² за страната. По 
местоживеене на населението общината е от селски тип. 

В териториален разрез е налице неравномерност на 
разпределение на населението в различните зони и населени 
места (19 бр. общо). Най-многолюдното село е Труд има 3805 
жители, а най-малолюдното село е Желязно има 371 жители. 
Средно в едно село живеят около 1650 жители при средно 970 за 
областта и 520 за страната. Преобладават средните и големите 
села (над 1000 жители). 

С население над 2000 жители са селата Труд, Рогош, Маноле, 
Калековец, Царацово и Скутаре. 

Състоянието на човешките ресурси и очакваните тенденции за 
развитие е един от основните фактори, влияещ върху социално-
икономическото и инфраструктурното развитие на общината. 

Населението в общината разглеждаме като: 
- човешки ресурс, влияещ на икономическото развитие; 
- потребител на социални, инфраструктурни и др. услуги; 

Брой домакинства и жилищен фонд 

Независимо от факта, че Община „Марица” е типично селска 
община, по показатели "брой домакинства" и "жилищен фонд" тя 
не се различава особено от средните за област Пловдив (по данни 
на НСИ от преброяването на населението на от 2001г.). По 
показателя "домакинства по брой на членовете" Община 
„Марица” е под средните показатели за областта в групата на 
най-често срещаните три- и четири членни домакинства, а е с 
над средните при дву-, четири- и повече членни домакинства, 
което показва известна изкривеност на този демографски 
показател вследствие на застаряване на населението, миграция 
към големия град и наличие на по-висок дял на представители 
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на малцинствени етноси с липса на семейно планиране. 
 
ДОМАКИНСТВА ПО БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ КЪМ 01.03.2001 ГОДИНА 

ПРЕБРОЯВАНЕ 
 

Домакинства по брой на членовете 

Област Община Общо 
Едн
о-
член
но 

Дву-
член
но 

Три-
член
но 

Чети
ри-
член
но 

Пет-
член
но 

Шес
т-

член
но 

Сед
ем-
член
но 

Осе
м-
член
но 

Деве
т-

член
но 

Десе
т-

член
но 

 
Област Пловдив 254281 5250

6 
6920

3 
5572

2 
4880

1 
1710

1 
7508 2010 773 657 

 
Община Марица 10230 1498 2922 1816 1920 1139 657 158 72 48 

 
Обобщените данни за жилищния фонд в Община „Марица” са 
единствено от направеното през 2001г. преброяване на 
населението от НСИ. Другите данни от преброяването на НСИ са 
за изградените жилища - общо 12 215 жилища, които са на 
средна възраст 32,6 години. 
В общината липсва високо строителство. 
 

ЖИЛИЩА ПО ВИД (2003г.) 
 

Вид 
Общо 
вид на 

жилището 

Жилище 
обитавано от 
обикновен 

вид 

Необитаемо 
жилище от 
обикновен 

вид 

Необитаеми 
жилища по жил, 
сгр. за временно 

обитаване 

Община Марица     
Жилища 12258 10106 1757 351 
Жилищни помещения 52629 44911 6475 1200 
в т. ч.стаи 42046 36065 5009 942 
Полезна площ 838065 722388 96665 18372 
в т.ч. Жилищна площ -
кнм 

583016 502760 66894 12946 
Живущи лица 32294 32119 - - 
Домакинства 10230 10186 - - 
Семейства 9996 9952 - - 

 

Възрастова структура на населението 

В Община „Марица” относителният дял на населението в 
трудоспособна възраст от 2004 до 2006 год. отчита тенденция 
към бавно увеличаване. Показателите през 2007г. показва 
незначително намаляване в рамките на 1%. В същото време обаче 
относителният дял на населението в под трудоспособна възраст 
намалява.  
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18,4%

18,0%

17,8%

17,5%

26,0%

25,0%

23,7%

24,3%

55,6%

57,0%

58,5%

58,2%

го
д
и
н
а

процент

Трудоспособно 
население

Население в над
трудоспособна 

Население 
в под трудоспособна
 

2004

2005

2006

2007

През последните три години относителният дял на 
трудоспособното население се запазва в границите 57-58%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Община „Марица” през изследвания период се наблюдава 
намаляване на процента на възрастното население. Като брой 
обаче то преобладава над този за населението в под 
трудоспособна възраст. Тези показатели са следствие и от 
увеличения процент на миграциите към общината, следствие от 
големите инвестиции в района и разкриването на нови работни 
места. 
 
Възрастова структура на населението на Община „Марица” 

 

Година 
Население в под 
трудоспособна 

(бр.)  

Население в над 
трудоспособна 

(бр.)  

Трудоспособно 
население 

(бр.) 

Общо 
население 

(бр.) 
2004 5695 8054 17219 30968 
2005 5575 7709 17612 30896 
2006 5487 7302 18050 30839 
2007 5366 7460 17854 30680 
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Възрастова структура на населението на Община „Марица” по населени места за 2004 година 
 

 
 
„

Настоящ адрес-
нас място Общо Мъже Жени Под 7 От 7-13 От 14-17 От 18-58 

жени 
От 18-62 
мъже 

Над 59 
жени 

Над 63 
мъже 

С.Бенковски 
 

1303 665 638 68 90 45 312 410 222 156 
С.Войводиново 1894 946 948 104 122 89 528 611 262 178 
С.Войсил 1033 510 523 52 71 51 250 290 187 132 
С.Граф Игнатиево 1910 961 949 116 152 94 442 593 321 192 
С.Динк 718 358 360 73 75 54 175 209 84 48 
С.Желязно 421 208 213 21 37 14 121 138 55 35 
С.Калековец 2552 1299 1253 232 225 183 645 758 322 187 
С.Костиево 1662 851 811 135 124 84 411 511 245 152 
С.Крислово 586 284 302 32 36 27 149 186 97 59 
С.Маноле 3002 1484 1518 173 216 159 793 942 451 268 
С.Манолско Конаре 782 393 389 16 41 40 170 237 173 105 
С.Радиново 661 332 329 26 30 27 150 194 137 97 
С.Рогош 3083 1576 1507 207 236 190 776 941 437 296 
С.Скутаре 2191 1071 1120 134 173 112 571 675 320 206 
С.Строево 1765 868 897 90 87 89 423 506 342 228 
С.Трилистник 795 402 393 53 52 49 171 234 145 91 
С.Труд 3780 1858 1922 195 280 202 957 1160 612 374 
С.Царацово 2139 1106 1033 96 130 95 530 701 354 233 
С.Ясно поле 691 354 337 22 40 29 151 198 151 100 
ОБЩО: 30968 15526 15442 1845 2217 1633 7725 9494 4917 3137 
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Възрастова структура на населението на Община „Марица” по населени места за 2005 година 
 

Настоящ адрес-
нас място Общо Мъже Жени Под 7 От 7-13 От 14-17 От 18-58 

жени 
От 18-62 
мъже 

Над 59 
жени 

Над 63 
мъже 

С.Бенковски 1299 661 638 61 97 47 320 406 219 149 
С.Войводиново 1884 931 953 101 118 87 542 620 257 159 
С.Войсил 1012 503 509 59 64 51 250 292 174 122 
С.Граф Игнатиево 1894 955 939 114 138 101 451 598 311 181 
С.Динк 724 361 363 75 74 50 184 217 81 43 
С.Желязно 414 207 207 20 35 14 117 140 54 34 
С.Калековец 2569 1306 1263 231 222 170 670 786 314 176 
С.Костиево 1668 847 821 139 122 85 420 522 238 142 
С.Крислово 593 287 306 36 33 26 155 193 96 54 
С.Маноле 2980 1470 1510 172 210 150 815 955 437 241 
С.Манолско Конаре 772 386 386 19 35 38 176 234 168 102 
С.Радиново 657 326 331 24 31 22 159 196 132 93 
С.Рогош 3095 1580 1515 225 215 190 808 962 420 275 
С.Скутаре 2229 1082 1147 143 169 116 593 685 318 205 
С.Строево 1758 859 899 88 84 82 434 520 334 216 
С.Трилистник 799 397 402 54 42 51 185 239 141 87 
С.Труд 3756 1839 1917 198 254 203 983 1177 590 351 
С.Царацово 2106 1081 1025 92 118 100 535 706 344 211 
С.Ясно поле 687 355 332 21 34 25 154 213 145 95 
ОБЩО: 30896 15433 15463 1872 2095 1608 7951 9661 4773 2936 
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Възрастова структура на населението на Община „Марица” по населени места за  2006 година 
 
 

Настоящ адрес-
нас място Общо Мъже Жени Под 7 От 7-13 От 14-17 От 18-58 

жени 
От 18-62 
мъже 

Над 59 
жени 

Над 63 
мъже 

С.Бенковски 
 

1304 659 645 67 80 61 338 407 210 141 
С.Войводиново 1890 937 953 109 120 77 551 644 246 143 
С.Войсил 992 487 505 57 59 52 259 296 162 107 
С.Граф Игнатиево 1859 931 928 113 117 110 462 591 302 164 
С.Динк 728 366 362 72 80 47 187 227 76 39 

С.Желязно 420 212 208 19 31 24 118 143 52 33 
С.Калековец 2574 1312 1262 251 207 156 691 813 290 166 

С.Костиево 1696 867 829 152 128 79 440 531 230 136 

С.Крислово 596 290 306 38 31 26 160 199 91 51 

С.Маноле 2963 1457 1506 169 202 146 837 957 425 227 

С.Манолско Конаре 743 375 368 16 26 42 174 234 156 95 

С.Радиново 651 324 327 25 28 25 162 203 125 83 

С.Рогош 3073 1563 1510 233 201 176 828 984 398 253 

С.Скутаре 2241 1085 1156 152 170 96 613 700 314 196 

С.Строево 1756 856 900 89 87 72 452 528 320 208 

С.Трилистник 812 406 406 58 46 45 195 250 136 82 

С.Труд 3758 1847 1911 205 238 189 1015 1212 567 332 

С.Царацово 2126 1083 1043 98 106 105 571 726 327 193 

С.Ясно поле 657 342 315 19 32 28 147 205 136 90 

ОБЩО: 30839 15399 15440 1942 1989 1556 8200 9850 4563 2739 
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Възрастова структура на населението на Община „Марица” по населени места за  2007 година 
 
 

Настоящ адрес-нас 
място Общо Мъже Жени Под 7 От 7-13 От 14-17 От 18-58 

жени 
От 18-62 
мъже 

Над 59 
жени 

Над 63 
мъже 

С.Бенковски 
 

1285 648 637 62 86 63 335 392 205 142 
С.Войводиново 1867 923 944 109 120 71 540 627 251 149 
С.Войсил 1004 498 506 64 55 48 268 297 164 108 
С.Граф Игнатиево 1831 920 911 108 111 109 459 576 295 173 
С.Динк 739 369 370 75 79 43 188 236 78 40 

С.Желязно 416 212 204 21 26 25 115 139 53 37 
С.Калековец 2588 1315 1273 246 217 147 707 815 280 176 

С.Костиево 1692 871 821 143 132 74 440 533 227 143 

С.Крислово 600 299 301 35 33 24 158 192 93 65 

С.Маноле 2935 1441 1494 161 195 144 821 935 436 243 

С.Манолско Конаре 727 368 359 16 23 37 171 227 153 100 

С.Радиново 649 323 326 25 30 28 163 195 119 89 

С.Рогош 3066 1556 1510 230 201 157 825 974 408 271 

С.Скутаре 2245 1093 1152 146 175 96 613 683 315 217 

С.Строево 1725 842 883 81 85 66 447 514 320 212 

С.Трилистник 821 407 414 65 45 45 197 245 137 87 

С.Труд 3709 1834 1875 192 231 181 997 1197 565 346 

С.Царацово 2133 1083 1050 109 108 92 580 708 327 209 

С.Ясно поле 648 337 311 21 29 26 144 201 136 91 
ОБЩО: 30680 15339 15341 1909 1981 1476 8168 9686 4562 2898 
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Миграция и естествен прираст 

ЕСТЕСТВЕНО И МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Близостта до областния център Пловдив, сравнително добрите 
условия за живот спрямо другите села, оптималните условия за 
развитие на интензивно селско стопанство и редица други фактори, 
са допринесли за трайната тенденция за отчитане на положителен 
механичен прираст на населението на общината. За периода 2000-
2003 год. броят на заселилите се в Общината е по-голям от броя на 
изселилите се от нея. През 2003 год. в Общината са се заселили с 368 
души повече, отколкото са се изселили от нея. 

Характерно за Община „Марица” е механично движение в положителна 
посока, като устойчиво броят на заселилите се в общината надхвърля 
броя на изселилите се. Това може да се обясни със завръщане към 
родните места на хора след трудоспособна възраст, мигрирали преди 
години към Пловдив и други градове. Причина за това е и 
инвестиционният бум в общината, който създаде нови работни места 
и намали миграционния натиск към населението в трудоспособна 
възраст. 
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За периода 2004-2007г. НСИ не разполага с подробни данни за 
механичното движение на населението в Община „Марица”. Но според 
непредставително проучване с кметовете на селата от общината 
тенденцията на миграция на населението в посока "град-село" се 
засилва в последните години. 
По данни на НСИ за механичното движение на населението в 
Република България за 2007г. се отчита нарастване относителния дял 
на миграциите в градовете с посока „град-село” и „град-град” ("град-
село" – 43.4 хиляди и 33.2 хиляди по направлението "село-град"). 
В резултат на преселванията между градовете и селата, населението 
на селата се е увеличило с близо 10 хил. души, респективно с толкова е 
намаляло населението в градовете. 
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2000 година 

Заселени 104
2 

10
3 

73 53 146 5 8 41 19 69 23 16 98 71 82 29 11
3 

59 1 

Изселени 863 60 65 33 60 11 4 27 57 20 62 39 27 43 82 41 24 80 63 23 

2001 година 

Заселени 771 46 88 11 87 42 18 2 30 23 53 10 13 63 70 48 18 11
1 

32 6 

Изселени 707 23 32 38 50 14 11 63 49 15 52 17 13 71 60 33 33 69 42 22 

2002 година 

Заселени 502 33 37 18 50 5 9 45 32 2 26 1 13 53 43 19 8 63 45 - 
Изселени 388 19 25 15 41 3 2 37 33 14 24 8 3 25 29 20 13 49 20 8 

2003 година 

Заселени 813 92 37 36 26 31 14 56 16 14 43 71 20 75 81 28 44 67 46 16 
Изселени 445 19 32 10 43 8 1 34 28 6 35 9 7 16 44 34 14 59 32 14 
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Естествен прираст 

Независимо от обстоятелството, че възрастовата структура на 
населението на Община „Марица” е по-добра по състав от други 
близки общини от областта, процеса на застаряване на населението е 
очевиден. Възрастовите групи, гарантиращи възпроизводството на 
населението по естествен път все повече намаляват своя състав. Като 
се прибави към тази негативна тенденция и нежеланието на младите 
хора да раждат, основна причина за което очевидно са ниските доходи, 
става обяснима трайно отрицателната тенденция в естествения 
прираст на населението, инкасиран в Община „Марица”. Ако през 
2000 год. населението е намалило броя си по естествен път с 451 
души, то през 2003 год. броя на умрелите е надвишил броя на 
родените с 197 души. 

Сама за себе си, тази тенденция е обективна на фона на 
националната тенденция. В рамките на Общината трудно биха се 
осъществили някакви мероприятия, които да спрат, още по-малко да 
обърнат тази тенденция. Все пак макар, и трудно, подобряването на 
икономиката, оттам на доходите и преодоляването на 
психологическата бариера у младите хора да имат повече от едно 
дете ще окажат положително въздействие на този процес. 
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През 2007 г. намалява броя на сключените бракове в България. През 
миналата годината са регистрирани 29 640 юридически брака, които са 
с 3 хил. по-малко от предходната година и достигат броя на браковете 
през 2002 година. От тях 79.1% са осъществени от населението в 
градовете. В селата са сключени 6 184 брака. 

През 2007 г. броят на регистрираните бракоразводи е 16 347 и е близо с 
1 500 по-голям от този през 2006 година. Над 80% от тях се отнасят за 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
87

градовете. Близо 60% от разводите са по взаимно съгласие, 23% са 
поради несходство в характерите, а за около 8% от тях причината е 
фактическата раздяла. 

 

КОЕФИЦИЕНТИ НА, РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ 

2000 2001 2002 2003 
Показатели бро

й 

на 
1000 
души 

бро
й 

на 
1000 
души 

бро
й 

на 
1000 
души 

бро
й 

на 
1000 
души 

Община Марица         

Раждаемост 295 9,3 239 7,5 279 8,7 260 8,1 
Смъртност 451 14,2 493 15,5 482 15,0 457 14,2 
Естествен прираст - -4,9 - -8,0 - -6,3 - -6,1 

 

КОЕФИЦИЕНТИ НА, РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ 

2004 2005 2006 2007 
Показатели 

брой 
на 

1000 
души 

брой 
на 

1000 
души 

бро
й 

на 
1000 
душ
и 

брой 
на 

1000 
души 

Община Марица         
Раждаемост 325 10.1 312 9,6 271 8,4 322 9,9 
Смъртност 491 15,2 514 15,9 545 16,8 524 16,1 
Естествен прираст -166 -5,1 -254 -7,8 -274 -8,4 -202 -6.5 

 

През 2007 г. абсолютният брой на естествения прираст в Община 
„Марица” е минус 202 души. Стойността на коефициента на 
естествения прираст е минус 6.5%.  

 
Коефициенти на раждаемост, 
смъртност и естествен 
прираст в Община „Марица” 
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През 2007 г. абсолютният брой на естествения прираст в България е 
минус 37 655 души. Стойността на коефициента на естествения 
прираст е минус 5.0%. Той е с много голяма отрицателна стойност в 
селата - минус 12.2%, докато в градовете тази стойност е минус 1.9%. 

 

Коефициенти на раждаемост, 
смъртност и естествен 
прираст в Република 
България (‰) 

 

 

 

 
 

В сравнение със стойността на естествения прираст в страната (-5%) в 
Община „Марица”  се отчита повишение с 1.5%. От друга страна 
сравнявайки националните стойности на прираста в селата (-12.2%) с 
този на Община „Марица” се отчита почти двойно намаление на 
отрицателната стойност на естествения прираст.  
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Население на Община „Марица” по основен източник на доходи 
(Според данни на НСИ за 2001г.) 

Източник на доходи Брой на населението 

Работа 8191 

Доход от домашното селско стопанство 2057 

Обезщетение за безработен 430 

Пенсия 9937 

Издръжка от друго лице 9837 

Издръжка от обществото 1077 

Други 729 

ОБЩО: 32332 
 

Население по икономическа активност и пол 
(Според данни на НСИ за 2001г.) 

Източник на доходи Брой на 
населението Мъже Жени 

Икономически активни лица 14791 8377 6414 

-икономически активни – заети 9954 5605 4349 

-икономически активни- 
безработица 

4837 2772 2065 

Икономически неактивни лица 17503 7688 9815 

Непоказано 38 16 22 

ОБЩО: 32332 16081 16251 
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2.3.2.Безработица, трудова заетост 

 
Заети икономически активни лица по статус в заетостта 

(Според данни на НСИ за 2001г.) 

Статус в заетостта Брой на 
населението 

Работодател 258 

Самостоятелно работещ 1922 

Наето лице 6773 

Безвъзмездно работещ във фамилно предприятие 33 

Член на производствена или селско-стопанска 
кооперация 

8 

Селскостопански производител за собствена 
консумация  

960 

ОБЩО: 9954 

Заетостта на населението отчита броя на наетите по трудови 
правоотношения, както и самонаетите. Анализът и оценките засягат 
промените в заетостта в рамките на 3 години - 2000- 2002 год. Общият 
брой на заетите (наетите) бележи определен спад през анализирания 
период - от 1 797 души (2000 г.) на 1 778 (2002 г.), като най-голямо е 
намалението през 2001 год., когато броят на заетите е 1 528 души. Ако 
се сравнят тези данни с данните от 1998 год., когато броя на наетите е 
бил 3 244 души, то тогава наблюдаемият спад в заетостта е 1 466 
души сравнявайки с 2002 год. 

На този фон нараства делът на частният сектор над общественият, 
като най-много са заетите в промишлеността, търговията, транспорта, 
селското стопанство. Селското стопанство е с нисък относителен дял 
на броя на наетите, но ако се отчита броя на самонаетите, то аграрният 
сектор ще се окаже с водещи позиции по отношение на заетостта. 

Статистическите данни за последните няколко години показват много 
ниски абсолютни стойности на заетите лица по отрасли и сектори в 
Община „Марица” /чиста територия/. Тези данни показват поне две 
тенденции: 

- висока трудова заетост на населението в предприятия на 
територията на други общини, предимно Пловдив; 

- висока трудова заетост в селското стопанство без наличието на 
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съответната регистрация като селскостопански производител. 

Последната констатация крие сериозен риск пред местните 
селскостопанските производители, защото европейската практика на 
субсидиране на селскостопанското производство изисква такава 
регистрация. 

Съгласно данните на ТСБ - Пловдив най-висока заетост има в 
отраслите "Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи 
изделия", "Търговия и услуги", "Транспорт и съобщения" и др. 

Предлагане на работна сила 
 
Равнище на безработица в «Община Марица» 

Средномесечното равнище за безработицата в Община „Марица” през 
2007г. е 8,2%, което се доближава до равнището на безработицата за 
цялата страна 7,75%. 

Броят на регистрираните безработни лица в Община „Марица” към 
31.12.2007г. е 945, а техният брой към 31.12.2006г. е – 1507 души тоест 
намаление с 562 души. 

Показатели за безработица в Община «Марица» 

Година 
Средномесечен 

брой 
безработни 

Средномесечни 
стойности  на 
равнище на 
безработица 

Брой 
регистрирани 

безработни лица 
към края на 
годината 

2005 1813 12,74% 1854 

2006 1673 11.76% 1507 

2007 1167 8.20% 945 

 

Прегледът по години показва, че в сравнение с края на 2005 година 
равнището на безработица в Община „Марица” намалява двойно. 

С откриването на нови производствени мощности на територията на 
Община «Марица» и със стартиране на Националната програма ”От 
социални помощи към осигуряване на заетост” и започване на 
активната селскостопанска дейност през пролетно - летния период на 
годината броят на регистрираните безработни лица намалява 
значително. От месец декември броят на регистрираните безработни се 
увеличава. 
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Полова структура на безработните 

През целия период се наблюдава динамика на броя на регистрираните.  

Сравнението показва, че относителният дял на жените в края на двете 
сравняеми години е по-висок, като в края на 2007 година се увеличава 
спрямо края на 2006 г. и 2005г. 

Разпределението  на безработните по пол в Община „Марица” 
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Възрастова структура 
Средномесечен брой на безработните в Община „Марица” по 
възрастови групи 

 
2005г. 2006г. 2007г. 

Възраст брой 
лица % брой 

лица % брой 
лица % 

До 19 години 131 7.07 102 6.77 52 5,50 
От 20 до 24 години 193 10.41 119 7.90 63 6,67 
От 25 до 29 години 257 13.86 176 11.68 88 9,31 
От 30 до 34 години 250 13.48 192 12.74 101 10,69 
От 35 до 39 години 207 11.17 170 11.28 111 11,75 
От 40 до 44 години 202 10.90 174 11.55 89 9,42 
От 45 до 49 години 204 11.00 180 11.94 120 12,70 
От 50 до 54 години 210 11.33 181 12.01 130 13,76 
Над 55 години 200 10.79 213 14.13 191 20,21 
Общо 1854 100.0 1507 100.0 945 100.0 

 
С най-висок относителен дял през цялата година са безработните на 
възраст над 55 год. и през трите изследвани години. Към 31.12.2007г. 
регистрираните младежи до 29 години са 203 души.  
Наблюдава се тенденция на застаряване на възрастовата структура на 
безработните в Община „Марица”. 
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Професионална структура 
Разпределението на безработните по професионален признак 

2005г. 2006г. 2007г. Професионална  
квалификация брой 

лица % брой 
лица % брой 

лица % 

С работническа професия 270 14.56 210 13.94 136 14,39 

Специалисти 132 7.12 104 6.90 92 9,74 

Без квалификация 1452 78.32 1193 79.16 717 75,87 

Общо  1854 100.0 1507 100.0 945 100.0 

 
Структурата на регистрираните безработни според притежаваната от 
тях квалификация не търпи съществени изменения. Затвърждава се 
тенденцията безработните без квалификация да доминират в 
професионалната структура на регистрираните безработни. Тази група 
безработни е неконкурентноспособна на пазара на труда и формира 
основната част на контингента на продължително безработните лица. 

Образователна структура 

В края на 2007г. най-голям е броят на безработните с начално и по-
ниско образование е 411 души /43.49% от всички регистрирани 
безработни/. Следват и тези, с основно образование е 304 души 
/32.17%/, със средно образование – 201 души /21.27%/. Към 
31.12.2007г. безработните завършили висше, полувисше образование 
или колеж са 29 души /3.07%. 
 

Разпределението на безработните по образование в Община 
„Марица” по години 

2005г. 2006г. 2007г. 
Образование брой 

лица % брой 
лица % брой 

лица % 

Висше 40 2.16 32 2.12 29 3,07 
Средно  360 19.4

2 
283 18.78 201 21,27 

Основно  622 33.5
5 

473 31.39 304 32,17 

Начално и по-ниско 832 44.8
8 

719 47.71 411 43,49 

Общо 1854 100.
0 

1507 100.0 945 100.0 

 
Ниският образователен ценз при безработните с основно и по-ниско 
образование затруднява реализацията им на пазара на труда. 
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Продължителност на безработицата 

През 2007г. с най-висок относителен дял в общата съвкупност е групата 
с престой в бюрото по труда над 2 години. В края на годината 
регистрираните безработни с продължителност на регистрация над 2 
години са 43.92% от всички регистрирани безработни.  

 
Разпределението на регистрираните безработни  по 

продължителност на регистрация 

2005г. 2006г. 2007г. 
Продължителност 
на регистрация 

брой 
лица % брой 

лица % брой 
лица % 

До 1 месец 88 4.75 72 4.78 53 5,61 

От 1 до 4 месеца 277 14.94 156 10.35 156 16,51 

От 4 до 6 месеца 123 6.63 92 6.10 49 5,19 

От 6 до 12 месеца 293 15.80 219 14.53 133 14,07 

От 1 до 2 години 299 16.13 258 17.20 139 14,71 

Над 2 години 774 41.75 710 47.04 415 43,92 

Общо 1854 100.0 1507 100.0 945 100.0 

Традиционно с най-голям престой на трудовата борса са безработните 
без специалност и професия, с основно, начално и по-ниско 
образование. Те по-трудно се реализират на пазара на труда.  

Входящ поток от безработни 

Входящ поток от безработни в Община „Марица” през 2007г. е нараснал 
с 13.59% (1939 души), в сравнение с 2006г. – 1707 души. 

Входящ поток от безработни в Община Марица 

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2005г. 2006г. 2007г.

Брой

 
 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
95

Търсене на работна сила 

Продължава тенденцията предлагането на работа от работодателите 
без програми за заетост да се отличава със сезонен характер и достига 
върховата си стойност през месец март – 253 работни места. Най-
малко работни места се предлагат през месец февруари - 44 работни 
места. По програми за заетост най-много места са обявени през месец 
януари – 273 работни места по НП ”ОСПОЗ”. 

През 2007 година на първичния трудов пазар /извън програми за 
заетост/ търсенето на специалисти с висше образование намалява. 
В структурата на заявените свободни работни места за специалисти с 
висше образование се наблюдава търсене на специалисти в сферата 
на услугите, транспорт и охрана. 

През 2007 година за квалифицираните работници работодателите в 
Община Марица са заявили 664 работни места. Сравнението с 
предходната година показва намаление на работните места с около 
13.31%. През годината в Община ”Марица” са заявени 205 работни 
места по програми за заетост.  

За Община „Марица” заявените места извън програмите са около 3 
пъти повече от обявените по програми за заетост места. 

Програми за насърчаване на заетостта 

Национална програма “От социални помощи към осигуряване на 
заетост” 
През 2007г. в Община „Марица” 182 души са наети на работа по 
Националната програма “От социални помощи към осигуряване на 
заетост”, като всичките са нововключени за първи път в заетост лица.  
От всичките нововключени в програмата 21% са по проекти в сферата 
на селското стопанство . 
Програмата се явява алтернатива за заетост и възможност за 
оцеляване за необразованите и нискоквалифицирани клиенти. 
Участниците работят по трудов договор, възстановявайки трудовите си 
навици и вместо да получават социални помощи те разчитат на 
възнаграждение за положен труд. 

- Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” 
По програмата в Община „Марица”  са разкрити 54 работни места по 
заявки за “личен асистент”  

- Национална програма за заетост и професионално обучение на 
хора с трайни увреждания 
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По програмата са разкрити 8 работни места в Общините „Марица”, 
Калояново и Хисаря и са включени 8 безработни лица. 

- Национална програма за ограмотяване и квалификация на 
ромите 
По програмата бяха включени 25 безработни роми от с.Маноле и 

с.Калековец, от които 17 жени,19 младежи до 29 год. и 19 от тях – 
продължително безработни 

- Проект “Активни услуги на пазара на труда” 
През 2007г. бе одобрен проект по компонент ”Квалификация”, по 

който бяха включени 10 лица. 90 на сто от тях са жени, от Община 
„Марица”. След приключване на обучението по “Озеленяване” 4 от 
обучените лица бяха устроени на работа в ОП “Паркове и градини”, 
след обучение за придобиване на професионална квалификация. 

- Проект “ Гаранционен фонд за микрокредитиране” 
Одобрен от МТСП са 4 проекта от Община „Марица”. 

2.3.4. Здравеопазване. Териториална организация и 
териториална обезпеченост 

На територията на Община „Марица” е проведена напълно 
"здравната" реформа. Общината разполага със своя база, която 
отдава под наем за различните практики - лекари и стоматолози. 
Кабинетите са обзаведени по съвременните изисквания и 
"Националната здравна каса" е изпълнена 100%. Регистрирани са 21 
бр. лекарски практики за 32846 жители и 25 бр. стоматологични. 
Осигурено е равномерното териториално обслужване за първична 
медицинска помощ във всяко от 19-те населени места. 
Специализирани прегледи са осигурени в определени дни от 
седмицата по график за групи села. В с. Граф Игнатиево има 
стоматологичен апарат. Освен за основен ремонт на сградите, 
общината ще отделя и средства за "Здравна просвета" и 
"Профилактики на здравето". Необходимо е да се изгради 
партньорство между местната власт, работодателите и профсъюзите за 
да се изгради системата за превантивни и профилактични мерки с цел 
опазване и подобряване здравето на населението. 

Общинското ръководство отделя средства за осигурена здравна грижа в 
училищата и детските градини (специализирани кадри, лекарства и 
консумативи). 
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Бързата и неотложната, както и болнична помощ за населението на 
Община „Марица” е осигурено чрез договор в град Пловдив, в МБАЛ. 
Дисперсната структура на населените места и отдалечеността на 
някой от тях на повече от 25 км до Центъра за спешна помощ е 
неразрешим за сега проблем. Решаването му предстои с 
прецизиране на договорираното спешно обслужване. 
 

2.3.5. Образование. Териториална организация и кадрова 
осигуреност 

Образователното ниво на населението на Община „Марица” е 
сравнително добро. Това е фактор благоприятстващ стопанското, 
социално и културно развитие.  

Образователната система в Община „Марица” е представена от 15 
заведенията за предучилищно възпитание, 16 начални и основни 
училища. Основните цели и задачи във връзка с развитието на 
образованието в общината са насочени към: привеждане на 
образователната система на областта в съответствие с новите 
образователни закони; оптимизиране и актуализиране на училищните 
планове и програми съобразно държавните образователни изисквания 
и нуждите на съвременното развитие; оптимизиране и модернизиране 
на наличната материална база; постигане на максимален обхват при 
подлежащите на задължително образование и по-пълноценното 
интегриране на деца от малцинствата в системата на образованието; 
осигуряване на необходимите условия за обучение на деца със 
специфични потребности и обхващане в максимална степен на децата 
в системата на образованието. 

През 2005 г. Беше изготвен план за териториална оптимизация на 
учебните бази с цел икономичното и ефективното им използване за 
децата е осигурен транспорт по групи.  

Общата оценка за базите и състоянието им е следната: 

- Заведения за деца в предучилищна възраст 15 бр. с капацитет 
общо 950 деца. Няма такива в селата Динк, Крислово, Ясно поле и 
Желязно. Съществуващите бази се нуждаят от основни ремонти. 
Всички разполагат със самостоятелен двор. 

- Училища - 16 бр. с капацитет - 3600 ученика, от които 31бр. са 
действуващи с капацитет - 3100 ученика, а 6 бр. пустеят с капацитет - 
500 ученика. Разполагат със самостоятелни дворове. На много места 
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няма добра спортна училищна база - физкултурни салони и спортни 
площадки. На територията на общината няма покрити или открити 
плувни басейни. Сградите се нуждаят от основен ремонт, а в с. 
Маноле и с. Рогош предстои да се изградят нови училища. 

За всички училища и детски градини общината е осигурила 
специализирано здравно обслужване - по фелдшер или по 
медицинска детска сестра. Общината отделя нужните средства за 
консумативи и необходими лекарства от общинския бюджет. 

От Пловдив за работа в общината пътуват 41 бр. учители за ЦДГ и 4 
бр. извършват вътрешни пътувания. 

От Пловдив за работа в НОУ или ОУ пътуват 108 учители и 17 бр. 
извършват вътрешни пътувания.  

Обучението след 8-ми клас става в Пловдив. По правителствена 
програма, през 2005 г. Всички училища са оборудвани с компютри. 
Въвежда се обучение за получаване на компютърна грамотност и 
възможност за ползване на съвременните комуникационни средства. 
 

Разпределение на общия брой ученици и деца в ЦДГ 
 

Вид образование 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Начално и Основно 2299 2238 2128 

ЦДГ 850 839 843 

Общо 3149 3177 2971 

 

Тенденцията през последните години е намаляване броя на учениците. 
Спада на броя на учащите е постоянно явление за 2006 и 2007 година. 
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БРОЙ – УЧЕНИЦИ В ОБЩИНА „МАРИЦА” 
 

БРОЙ - УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2005/2006 ГОДИНА 

№ УЧИЛИЩЕ 
1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

1 НУ с.Динк 9 13 10 11 • - - - 
2 ОУ с.Калековец 21 36 38 45 45 49 45 54 
3 НУ с.Войсил 4 - 12 12 - - - - 
4 ОУ с.Бенковски 7 24 6 13 23 19 24 16 
5 НУ с.Трилистник 7 4 5 8 - - - - 
6 ОУ с.Рогош 29 21 35 36 44 36 48 43 
7 ОУ с.Скутаре 15 23 28 23 23 32 20 14 
8 ОУ с.Труд 30 27 40 37 39 42 42 38 
9 ОУ с.Строево 19 12 14 12 18 14 15 15 

10 ОУ с.Граф Игнатиево 15 11 19 20 21 16 18 18 
11 ОУ с.Царацово 17 12 16 16 16 12 12 22 
12 ОУ с.Костиево 18 22 19 19 11 15 16 15 
13 ОУ с.Войводиново 19 16 18 20 33 20 19 15 1
4 

ОУ с.Маноле 30 31 34 36 35 37 42 38 
1
5 

ОУ с.Ман.конаре 1 4 - 7  9 4 7 
16 ОУ с.Ясно поле 4 3 7 2 7 4 5 11 

ВСИЧКО: 245 269 307 1 317 315 305 310 306 
 

 
 

БРОЙ - УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2006/2007 ГОДИНА 

№ УЧИЛИЩЕ  
1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

1 НУ с.Динк 8 9 13 10 - - - - 
2 ОУ с.Калековец 47 21 36 38 56 45 49 45 
3 НУ с.Войсил 9 4 - 12 - - - - 
4 ОУ с.Бенковски 18 7 24 6 25 11 19 24 
5 НУ с.Трилистник 15 7 4 5 - - - - 
6 ОУ с.Рогош 37 29 21 35 44 44 36 48 
7 ОУ с.Скутаре 22 15 23 28 23 23 32 20 
8 ОУ с.Труд 32 30 27 40 37 39 42 42 
9 ОУ с.Строево 12 19 12 14 12 18 14 15 

10 ОУ с.Граф Игнатиево 20 15 11 19 20 21 16 18 
11 ОУ с.Царацово 12 17 12 16 16 16 12 12 
12 ОУ с.Костиево 25 18 22 19 19 11 15 16 
13 ОУ с.Войводиново 10 19 16 18 20 33 20 19 
14 ОУ с.Маноле 32 30 31 34 36 35 37 42 
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БРОЙ - УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА 

№ УЧИЛИЩЕ 
1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

1 НУ с.Динк 17 8 9 13 - - - - 
2 ОУ с.Калековец 46 47 21 36 48 56 45 49 
3 НУ с.Войсил 12 9 4 - -  - - 
4 ОУ с.Бенковски 10 18 7 24 18 25 11 19 
5 НУ с.Трилистник 11 15 7 4 - - - - 
6 ОУ с.Рогош 44 37 29 21 40 44 44 36 
7 ОУ с.Скутаре 19 22 15 23 28 23 23 32 
8 ОУ с.Труд 31 32 30 27 40 37 39 42 
9 ОУ с.Строево 18 12 19 12 14 12 18 14 

10 ОУ с.Граф Игнатиево 22 20 15 11 19 20 21 16 
11 ОУ с.Царацово 15 12 17 12 16 16 16 12 
12 ОУ с.Костиево 20 25 18 22 19 19 11 15 
13 ОУ с.Войводиново 17 10 19 16 18 20 33 20 
14 ОУ с.Маноле 32 32 30 31 34 36 35 37 
15 ОУ с.Ман.конаре 3 3 1 4 - 7 - 9 
16 ОУ с.Ясно поле 1 2 4 3 7 2 7 4 

ВСИЧКО: 318 304 245 259 301 317 303 305 
 
 

БРОЙ-УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА 

№ УЧИЛИЩЕ 
1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл, 

1 НУ с. Динк 14 17 8 9 - - - - 
2 ОУ с. Калековец 33 46 47 21 49 48 56 45 
3 НУ с. Войсил 8 12 9 4 - -   
4 ОУ с.Бенковски 13 10 18 7 24 18 25 11 
5 НУ с.Трилистник 12 11 15 7 - - - - 
6 ОУ с.Рогош 27 44 37 29 25 40 44 44 
7 ОУ с.Скутаре 12 19 22 15 23 28 23 23 
8 ОУ с.Труд 30 31 32 30 27 40 37 39 
9 ОУ с.Строево 17 18 12 19 12 14 12 18 

10 ОУ с. Граф Игнатиево 18 22 20 15 11 19 20 21 
11 ОУ с.Царацово 17 15 12 17 12 16 16 16 
12 ОУ с.Костиево 12 20 25 18 22 19 19 11 
13 ОУ с.Войводиново 15 17 10 19 16 18 20 33 
14 ОУ с.Маноле 22 32 32 30 31 34 36 35 
15 ОУ с.Ман.конаре 2 3 3 1 4 - 7 - 
16 ОУ с.Ясно поле 1 1 2 4 3 7 2 7 

ВСИЧКО: 253 318 304 245 259 301 317 303 
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БРОИ-УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА 

№ УЧИЛИЩЕ 
1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

1 НУ с.Динк 11 14 17 8 - - - - 
2 ОУ с.Калековец 47 33 46 47 30 49 48 56 
3 НУ с.Войсил 9 8 12 9 - - - - 
4 ОУ с.Бенковски 13 13 10 18 11 24 18 25 
5 НУ с.Трилистник 6 12 11 15 - - - - 
6 ОУ с.Рогош 33 27 44 37 36 25 40 4

4 7 ОУ с.Скутаре 10 12 19 22 15 23 28 23 
8 ОУ с.Труд 34 30 31 32 30 27 40 37 
9 ОУ с.Строево 11 17 18 12 19 12 14 12 

10 ОУ с.Граф Игнатиево 17 18 22 20 15 11 19 20 
11 ОУ с.Царацово 15 17 15 12 17 12 16 16 
12 ОУ с.Костиево 23 12 20 25 18 22 19 19 
13 ОУ с.Войводиново 9 15 17 10 19 16 18 20 
14 ОУ с.Маноле 27 22 32 32 30 31 34 36 
15 ОУ с.Ман. конаре 4 2 3 3 1 4 - 8 
16 ОУ с.Ясно поле 7 1 1 2 4 3 7 2 

ВСИЧКО: 276 253 318 304 245 259 301 318 

 
Специфичният за страната процес на непрекъснато намаляване 
на общия брой на учениците се проявява и в Община „Марица”. 
През предходните три години броят на учениците е съответно: 
през 2005/2006г.-2299; през 2006/2007г.-2238; през 2007/2008г.-
2128. В резултат на това през последните години се наблюдава 
тенденция на функциониране на значителен брой училища от 
селските райони с маломерни паралелки и слети класове. 

2.3.6. Култура 

Материалната база на местната култура са общинските 

читалищни сгради, изградени в различни години на изминалото 
столетие. Замислени да създават възможност за 
многофункционално ползване, всички разполагат със зала, в 
която се провеждат селски тържества, театрални, художествени, 
ансамблови представления, кинопрожекции и др. 

В повечето случаи към читалищата са организирани библиотеки 
и музейни сбирки. Местната художествена самодейност и 
клубна дейност разчита на общинската сградна база и е пряко 
зависима от състоянието й. Общинската управа влага средства 
в поддръжка на базата и осигурява платен персонал. 

От съществуващите 16 бр. читалища с капацитет на залите 2870 
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места, действуващи са 14 бр. с 2700 места, пустеещо е 1 бр. със 
110 места и 1 бр. е отдадено под наем. 

За да се съхранят местните традиции, да се повиши качеството 
на живот на населението и да се обогати съдържанието на 
"активния отдих", и в бъдеще читалищната дейност ще има 
определящо значение. Необходимо е да се извършат 
основни ремонти на сградите. Действуващите читалища да 
дообогатят разнообразието на ползването на сградите, като 
включат организиране на курсове за квалификация на 
населението. Да се увеличи клубната специализирана 
дейност (на природозащитниците, например) и с това освен 
друго да намалят необходимите за издръжката им средства. 
Пустеещата база трябва да получи подходящо 
предназначение. 

Недостатъчни са местните тематични музейни сбирки, които да 
станат част от системата на бъдещата организирана 
туристическа дейност и да се включат в системата на 
културния обмен чрез гостувания и др. Забелязани са слаби 
наченки за идентифициране на етническите малцинства. 
Неразработените археологически обекти в бъдеще ще 
допълнят културната палитра на Община „Марица” и ще я 
поставят в центъра на историческото и културното наследство 
на Тракийската низина. 

Предвижда се на територията на Общината- с.Калековец и 
с.Маноле да бъде извършена „Реставрация на тракийски 
гробищни комплекси” и превръщането им в туристически 
атракции. 

Проектът в с.Калековец има за основна цел археологически 
разкопки и реставрацията на тракийска гробищен комплекс, 
обхващащ три могили, (част от могилен некропол) в землището 
на село Калековец, Община „Марица”, подобряване на 
прилежащата инфраструктура и изграждане на експозиция от 
откритите находки на една от могилите, съчетана с 
информационен център. 

Археологическите разкопки на тракийски гробищен комплекс, 
съчетани с експозиция на археологически находки и 
информационен център ще превърне селото в желана 
туристическа дестинация. 
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За партньор по проекта Община „Марица” ще привлече 
Археологически музей – Пловдив. 

Община „Марица” е разположена в Южен-централен регион за 
планиране, на северния бряг на р. Марица. Тя заема 
стратегическо, средищно място в териториалния обхват на 
Пловдивска област. През цялото протежение на общината, от 
запад на изток преминава Автомагистрала „Тракия”. 
Административният й център е базиран в град Пловдив, като той 
не е част от нейната територия. Общината има 19 населени 
места с общо население 30 606 жители (21.07.05). По брой на 
населението е на пето място в Пловдивска област. 

Селата в Община „Марица” са разположени върху древноримски 
и тракийски некрополи. На територията на общината са 
намерени предмети от праисторическо селище при с. Труд, 
възникнало още през V- то хилядолетие пр. н.е., разкрити са и 
останки от тракийско светилище и 14 оброчни плочки на 
Тракийски Херос и Аполон. Значително антично селище е 
съществувало и западно от с. Строево. В земите около с. 
Скутаре и с. Рогош, е намерена бронзова статуетка на 
тракийския бог Зевс Збелитиура, мраморната пътна колона, 
отбелязваща трасето на най-важния път, пресичащ Тракия и 
свързващ Филипопол и Константинопол, намереният преди 
години край с. Рогош релеф на древния индоирански бог на 
светлината и правдата Митра, който в края на I в. бил 
изключително почитан в римската армия.  

                                              

 
Много известна в българската наука е праисторическата 
селищна могила Разкопаница край с. Маноле, животът в 
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която най-вероятно е започнал още през бронзовата епоха.  

Следи от праисторическите селища са открити и край селата 
Войводиново, Войсил, Бенковски, Царацово. На територията на 
Община „Марица” са установени над 300 могили, повечето от 
които запечатани и все още неизследвани. 

Разкопките и реставрацията на тракийските могили в с. 
Калековец и с.Маноле  би допринесло за повишаване на 
туристическия рейтинг както на общината, така и на Пловдивска 
област. Ще бъдат увеличени дестинациите с археологически 
забележителности намиращи се на оста от север на юг: Карлово 
- Хисаря - Старосел - Пловдив - Асеновград. 

Необходимо е средствата отделяни от местната власт да бъдат 
допълнени със средствата на централната власт и тези 
възможни по програми на Европейския съюз- Оперативна 
Програма Регионално Развитие 2007-2013, ”Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013г.”, както и други програми 
на Общността. Да се запазят и в бъдеще местните фолклорни, 
битови и културни етнически традиции, да се обогатят, 
доразвият и да станат част от регионалния, националния и 
европейския културен календар. 

Религията като част от бита и културата на населението е 

представена от 19 сгради на православни храмове (18 бр. 
църкви и 1бр. параклис). Малцинствените етнически групи, 
които са предимно мюсюлмани не са заявили потребност от 
собствени култови сгради. 

В много случаи празничната културна обредност съвпада с 
религиозната православна традиция. Напоследък все по-често 
се обсъжда идеята за създаване на "Неделни училища" към 
храмовете, което ще допринесе за заздравяване на традициите и 
повишаване на морала и духа на населението. 

2.3.7. Спорт. Отдих. 

Спортната дейност в Община "Марица" е слабо развита. В 
населените места има терени, отредени за спорт. Там, където 
мероприятието не е реализирано, за нуждите на масовия спорт 
се ползват близките общински земеделски земи /мерите/. 
Единствено е разработена и поддържана спортната база нас. 
Войводиново - с традиции на национално значение за конния 
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спорт. Спортната конна база "Хан Крум", построена през 1981 
г е най-голяма на Балканския полуостров 5000 зрителски 
места, ресторант и лятна градина, общо върху 90 /ха/. 

Всички останали спортни терени са неблагоустроени, няма 
спортни и помощни сгради, дренажни системи, настилки, 
зрителни места. Площите често се преовлажняват или 
пресушават /поради равнинния характер на терена и вида на 
почвите/ и ползването им е непълноценно. 

Ежегодно се провеждат масови прояви - щафети, крос, спортни 
турнири. Най-добре са развити спортовете хандбал, футбол, 
шахмат, напоследък се популяризира колоезденето сред децата. 
За поддържане на общото физическо здраве, населението 
ползва откритата и закрита /физкултурни салони/ спортна 
база на училищата, която няма необходимия капацитет и не е 
в добро състояние. 

Спортните дружества са много малко: 
- "Дружество за Конен спорт - с. Войводиново", през 2004г. 
- "Детско дружество" на велосипедиста - с. Скутаре. 

Най-добре е развит спортния лов и риболов, но дейността им е 
организирана в затворена за обществото система. Липсва 
връзка между ловните и риболовни дружества и местната 
власт. Това е пречка за активното включване на дружеството в 
действията по опазване на околната среда и по организиране 
на пълноценен седмичен и целогодишен отдих на населението. 

Благоприятните условия за отдих на населението по поречията 
на реките и покрай изкуствените открити водни площи се 
използват съвсем хаотично. Пустеят водните съоръжения 
при с.Граф Игнатиево, с. Труд - с. Войводиново. замърсяването 
с битови, производствени и строителни отпадъци по водните 
течения и прилежащите площи продължава.  

Необходимо е да се подпомогнат инициативите на ентусиасти по 
места за активизиране на общността и с финансовата помощ от 
общинската управа, добрите природни дадености да се 
превърнат в "зони за отдих и спорт" за местното население и за 
областта. 

Предвижда се да бъдат изградени „Високотехнологични 
културно-туристически паркове”, които по нов начин ще обединят 
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потребностите и изискванията на Общината, бизнеса, 
научноизследователските звена и неправителственният сектор. 

2.3.8. Обща оценка на човешките ресурси и социалната 
сфера 

Изпълнението на досегашните общински стратегии и 
средносрочни планове е дало добри резултати в сферата на 
човешките ресурси и социалните процеси. 

Здравеопазването е организирано в добра материална база и 
според изискванията на Закона. Статистически по брой 
лекари (1/1200 жители), и стоматолози (1/1100 жители) на 
глава от населението, общината има по-добри показатели от 
средните за областта и за страната. 

Образованието е ефективно оптимизирано в общински бази за да 
осигури задължителното "основно образование", но липсват 
дейности за професионална насоченост и създаване на кадри, 
пригодни за бъдещите икономически потребности. 

Общинското ръководство е запазило по- функционално 
предназначение наличния сграден фонд на културата и това 
е голяма предпоставка за развитието и, както и за продължение 
на добрите традиции за съхранена местна идентичност. 
Организираният и неорганизиран културен отдих и "Календарът 
на тракийските събори" отличават Община „Марица” сред 
малкото общини на ЮЦР с грижата за отдиха и духа на 
населението й. 

Въпреки финансовите ограничения се полагат усилия за 
поддръжка на спортните терени, но в тази посока местния 

потенциал не е напълно използван. Отдихът на населението е 
много еднообразен по вид и места за ползване. Макар и с 
ограничени горски територии в общината има възможност да 
се усвоят подходящи места за почивка и спорт покрай реки и 
открити водни площи. 

Въпреки големия дял, който заема селското стопанство в 
местната икономика и сезонния характер на труда, не се 
изискват много средства, а добра организация, природните 
дадености да бъдат използвани за постигане на задължителния 
баланс между времето за труд и времето за отдих.  
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Общата оценка на човешките ресурси и процесите на развитие 
на социалната сфера в Община „Марица” е положителна. 
През последните пет години се забелязва (макар и слаба) 
тенденция за увеличаване на населението на общината.  

Разрез на човешките ресурси е постигнат чрез ръчно анкетиране 
през 03.2005г. с активното участие на заинтересованите страни. 
Данните за населението на Община „Марица” от анкетирането 
са приложени, както следва: 

1. Население по адресна регистрация = 30429 бр. 

• Население постоянно живеещи =32846 бр. 
• Население, които пребивават за повече от 1 месец, с 
цел труд, отдих и др. услуги в общината = 40116 бр. 

• По пол: Мъже =16400 бр.; Жени = 16446 бр.; 
• По етнос: турци =606 бр.; цигани =5111 бр.; други = 260 
бр. Общо = 5977 бр. (18.2%) 

• По грамотност - 20% от населението е неграмотно, 
като съотношението между етносите и половете е 
приблизително 1:1 

• Икономически активното население в общината е = 
18650 бр. Или 56.8% 

2. Трудова заетост =85.1% от икономически активното 
население 

• Заети в селското стопанство =6395 бр. или 34.3% 
• Заети в производството =9382 бр. или 50.3% 
• Заети общо в обслужването (администрация, култура, 

образование, здравеопазване, търговия, обществено 
хранене и др. услуги) =1160 бр. или 6.2% 

• Извършват трудови пътувания =4585 бр., от които: 

- вътрешни = 3085 бр. 
- за областния град =300 бр. 
- от областния град = 1200 бр. 

3. Безработни = 2780 бр. общо или 14.9% от 
трудоспособното население 

• Трайно безработни са 1363 бр. 
• Регистрирани социално слаби са 1168 бр. 
• Нерегистрирани социално слаби са 1068 бр. 
• Процентното вътрешно съотношение за безработните 
по пол, етноси и грамотност е приблизително близко 

4. Домакинства общо = 11236 бр. 
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• Семейна структура =2923 
• Домакинства с доход под най-ниския за страната = 3660 
бр. ли 32.57% 

• Домакинства с доход под средния за страната = 625 
3бр. ли 55.65% 

• Домакинства с доход над средния за страната 1323 бр. 
Или 1.78% 

• Домакинства - разчитат на доходи само от селското 
стопанство =3530 бр. или 31.41% от тях: 

 

- от земеделие 2595 бр. (всички от собствена 
земя) 

- от животновъдство 935 бр. ( в т.ч. 845 бр. oт 
своя ферма) 

 

Въпреки положителната оценка по един от основните 
демографски показатели - миграция на населението и 
положителния баланс между естествения прираст и 
смъртността, и въпреки стабилизацията на броя жители в 
общината и отчетената слаба тенденция за устойчив растеж, 
вътрешното състояние на човешките ресурси изисква 
изключителна грижа от страна на местната власт, използвайки 
всички механизми за повишаване на качеството на ресурсите. 
Увеличаването на процентите за групата в трудоспособна 
възраст и икономически активната е за сметка намаляването 
на процентите за подтрудоспособната група, която всъщност е 
потенциалът, на който общината ще разчита в бъдещия планов 
период да осъществи устойчивото и балансирано развитие. 
Необходимо е да се набележат мерки за повишаване качеството 
на живота, да се увеличи и стабилизира доходността, да се 
гарантира постоянна трудова заетост на населението, за да е 
осмислен и продиктуван от вътрешната потребност процесът за 
увеличаване на раждаемостта. 

Общинското ръководство може да предвиди свои стимули в 
тази посока. Предстои да се ликвидира напоследък появилата 
се неграмотност и като се използва наличната материална база и 
квалифицирани преподавателски кадри със средствата на 
държавни и европейски програми да се създадат 
квалифицирани трудови ресурси, които да отговарят на 
икономическия потенциал на общината, ще гарантират 
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устойчивото и балансирано развитие. По- нататъшната 
оптимизация на образованието, на учебните програми, 
въвеждането на нови форми на обучение, създаването на 
специализирани училища и паралелки, възстановяването на 
традиционни учебни форми от миналото с доказани резултати в 
професионалната ориентация, са задължителни елементи от 
мерките и действията, които ще осигурят успешното 
изпълнение на общинската стратегия за развитие - ОПР. 
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2.4. Техническа инфраструктура - състояние, процесии 
тенденции за развитие 

2.4.1. Транспортна инфраструктура 

Община „Марица” е разположена центрично в България, ЮЦР и в 
Пловдивска област. Това местоположение обуславя 
преминаващите през територията и множество важни авто и 
ЖП - транспортни артерии от национално и два (№ VІІІ и № 
ІV) транспортни "коридора" от международно значение. 

През територията на Общината преминава участък от 
автомагистрала “Тракия”.  
 ОЕТК № 4 –  Централна Европа- Румъния (Калафат)- 
Видин- София- Пазарджик- Пловдив- Хасково- Свиленград- 
Турция (Одрин)- Азия; 
 ОЕТК № 8 –  Албания- Македония (Крива паланка)- 
Кюстендил- София- Пазарджик- Пловдив- Стара Загора- Сливен- 
Бургас- Варна; 
 ОЕТК № 9 –  Русия- Молдова- Румъния (Гюргево)- Русе- 
Велико Търново- Стара Загора- Хасково- Свиленград- Турция 
(Одрин) / или Хасково – Кърджали- Гърция (Комотини); 
 

 
 

Транспортната схема на общината е естествено обвързана с тази 
на областния град Пловдив. 

Общата дължина на автомобилната  пътната мрежа е 160 км. 
Пътната транспортна схема е ориентирана към гр. Пловдив. 
Пътищата са изпълнени от предимно асфалтова настилка и 
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паваж в населените места. Според действуващата държавна 
класификация, през територията на Община „Марица” 
преминават следните републикански и общински пътища: 

Републикански 

Автомагистрала "Тракия" (А-1) = 34 км. Има двузначна роля за 
развитието на общината. Разсича територията и на две зони 
/ северна и южна/ и усложнява развитието на вътрешните 
транспортни връзки. Затруднява предвижването на 
селскостопанска техника в засегнатите землища.  

 

№ 
СПИСЪК НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА „МАРИЦА” 

СЪГЛАСНО ПМС №945 ОТ 01.12.2004Г. 

64 Карлово - Баня - Долна махала - Труд - п.в. "Труд" - Пловдив 

805 (Пазарджик - Пловдив) - п.в. Царацово - Бенковски - Войсил - 
Съединение 

606 (Пирдоп - Розино) - Копривщица - Стрелча - Кръстевич - Красново - 
Беловица - Любен - Неделево - Голям чардак - Малък чардак - 
Строево - (Труд - Пловдив) 

6062 (Красново – Строево) Любен - Правище - Съединение - Пищигово 

До тук казаното означава, че е наложително решаването на 
проблема чрез изграждане на нови пътни възли и доразвитие 
на съществуващите . От друга страна, АМ "Тракия" е силен 
фактор за икономическото развитие и урбанизацията на 
общината /в частност - крайпътни обекти и присъщата им 
инженерна инфраструктура/.  

 

Чрез АМ "Тракия" се осъществява бърз транспортен достъп на 
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продукцията до международните "коридори" и международните 
пазари, за което доказателство са вече оформените 
индустриални зони покрай с. Бенковски - с. Радиново; покрай 
с. Рогош - Скутаре, покрай пътищата Пловдив Царацово, 
Пловдив - Труд, Пловдив - Войводиново. 

- път І клас по направление София - Пловдив - Свиленград (І-8) = 
7 км. Основна връзка на с. Костиево и с. Радиново с гр. 
Пловдив доказала значението си за развитието на местната 
икономика. Започналата урбанизация по този път изисква 
изграждането на двустранни локални платна. 

- Пътища ІІ клас, с обща дължина = 24 км. Това са 
направленията: Пловдив- Брезово /ІІ - 56/ и Пловдив- Карлово 
/ІІ-64/ , по който напоследък също са изградени множество 
стопански обекти. 

- Пътища ІІІ клас, с обща дължина = 4,0 км. Направленията 
Пловдив - Съединение /ІІІ-805, околовръстен път за гр. Пловдив/ 
и обслужва селата Костиево, Радиново, Царацово, Бенковски, 
Войсил и преразпределя товарите от А-1. Направление Пловдив 
- Голям Чардак (ІІІ - 605) обслужва с. Строево; конфликтна 
точка - ЖП - прелез. Направление Пловдив - Шишманци ( ІІІ-565) 
Обслужва селата Скутаре, Рогош, Маноле и Манолско Конаре и 
след изграждане на "Завод за преработка на ТБО" - Шишманци 
ще е единственото трасе за отвеждащия транспорт. Предстои 
да се проучи алтернативно трасе в участъците, преминаващи 
през населените места. 

Общински 

Път № 
(обслужва

ни 
общини +) 

Категор
ия 

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА 
„МАРИЦА” 

СЪГЛАСНО ПМС№236 ОТ13.04.2007Г. 

PDV1150 първа /ІІ – 56 Раковски –Пловдив/ Калековец – Крислово 

/PDV1152/ 

PDV1152 първа /ІІ – 64/ Граф Игнатиево – Динк – Крислово – Желяязно – 

Войводиново / PDV1191/ 

PDV1153 първа /І – 8, Пазарджик – Пловдив/ - Костиево – Радиново – жп 

гара бенковски – Бенковски /ІІІ – 805/ 

PDV1154 

+ Пловдив 

първа /ІІІ – 805, п.к. І. – 8 – Бенковски/ - Граница общ. (Марица – 

Пловдив) - Пловдив 

PDV1156 първа /PDV1154, Бенковски – Пловдив/ - Царацово 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
113

PDV1159 първа /ІІІ – 565, Пловдив – Маноле/ Рогош – Трилистник 

PDV1160 първа /ІІІ – 565, Маноле – Белозем/ Манолско Конаре – Ясно поле 

PDV1161 

+ Пловдив 

първа /ІІ – 56/ п.в. Рогош – Граница общ. (Марица – Пловдив) 

PDV1191 

+ Пловдив 

първа /І – 8/ Пловдив – Граница общ. (Пловдив – Марица) – 

Войводиново - /ІІ – 56/ 

PDV2155 втора / PDV1154, Бенковски - Пловдив / - жп спирка Царацово 

PDV2157 втора / III - 805, Бенковски - Съединение / Войсил - жп гара 

Бенковски / PDV1153 / 

PDV2158 втора / PDV1159, Рогош - Трилистник / - жп гара Скутаре - Скутаре 

 

Общинските пътища са с обща дължина 55 км. Правят следните 
връзки: ІV - 80043 с І - 8 и ІІІ - 805 за селата Костиево, Радиново, 
Бенковски; ІV - 8045 с ІІІ - 1129 и ІІІ - 646 за селата Царацово 
и Строево; ІV - 56054 с ІІ - 56 към селата Желязно, Крислово, 
Динк и Ръжево Конаре; ІV - 56048 с ІІ - 56 за с. Крислово; ІV - 
80505 с ІІІ -805 за селата Трилистник и Рогош; ІV - 80509 с ІІІ - 
805 за селата Манолско Конаре и Ясно поле; ІV - 64033 с ІІ - 64 
и ІV - 56054 за с. Динк.  

Въпреки, че гъстотата на пътната мрежа е над средните 
стойности за страната, още не е достигнат оптималния й 
вариант. Повечето пътища преминават през населените места. 
Възстановената частна собственост върху земеделските земи 
и неосъзнаването на необходимостта от провеждане на Закона 
за комасация затрудняват изпълнението на общинските 
планирани мерки по усъвършенствуването й. същите 
затруднения се срещат и за разрешаване на конфликтните 
точки при пресичане с ЖП -земеделски пътища , линиите и 
водните препятствия; за доразвитие и изграждане на нови 
транспортни развръзки. 

През 2002 ÷ 2004 г., общинската управа инвестира в 
предпроектни проучвания по изброените по-горе проблеми и 
сега разполага с утвърдена "Програма за изпълнение на 
"ОУП - раздел "Транспортни комуникации”V Програмата ще 
бъде използувана в ОПР за формулиране на конкретни мерки по 
набелязаните проблеми. 

Железопътна мрежа 

Общата дължина за ЖП - мрежата, преминаваща през 
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територията на Община „Марица” е 45 км. 

Трите участъка са от следните направления: Пловдив- Карлово / 
през селата Труд и Граф Игнатиево/; Пловдив - Бургас /през 
селата Скутаре и Маноле/; Пловдив- Панагюрище /през селата 
Царацово, Бенковски/. Наличието на ЖП - транспорт е друг 
благоприятен фактор за развитие на местната икономика. 
Неоспорим е екологичният и социалният му ефект; надеждно 
средство за пренасяне на товари. При село Бенковски има 
изградено голямо "разтоварище", което е във връзка с 
разтоварището при ЖП - гара "Филипово" /Пловдив/ и 
Международно летище - Крумово. 

Придвижда се изграждане на  

Разрешаването на финансовите затруднения, които съпътстват 
изграждането и ремонтите по ЖП - ареали, и съоръжения не 
зависят пряко от предприетите действия на общинската 
управа, но се отразяват неблагоприятно върху 
оптимизирането на автотранспортната мрежа. 

Пътнически и товарни транспортни услуги.  

Осъществяват се автомобили и ЖП - услуги. Автомобилните 
пътнически услуги са осигурени от всичките 19 бр. населени 
места до областния град Пловдив - "Автотранспорт" - АД, 
Пловдив. 
През 2004 г по споразумение между общините Пловдив и 
Марица -бяха открити 3 нови линии за превоз на пътници с 
малогабаритни автобуси на частни превозвачи /до селата 
Труд, Калековец и Войводиново/. Този междуобщински акт 
благоприятствал за развитието на човешкия фактор в социален 
аспект. 

ЖП - пътнически услуги са по възможните цитирани по-горе 
направления и имат най-вече социален ефект. 

 

Товарните автомобилни услуги се извършват от фирми и 
дружества извън общината. за ефективността на услугата и за 
снижаване себестойността на продукцията, благоприятства 
сравнително гъстата пътна мрежа, част от която са важни 
републикански и международни пътища/, близостта на ЖП 
- транспорт и разтоварища. 

2.4.2. Енергийна инфраструктура /електрификация, 
газификация/. Енергийна ефективност. 
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Електрификация 

Електрификацията на Община „Марица” е част от общата 
електрификация на Пловдивския регион и част от единната 
енергийна система на България . В осигуряването на 
мощностния баланс не присъствуват местни енергийни 
източници /ел. централи и др./ подстанциите 110/20 кV, 
осигуряващи електрозахранващата мрежа - средно напрежение, 
са разположени в съседните общини: "ТЕЦ - Север", "Лаута", 
"Раковски", "Пясъчник" и "Чернозем". Основно се разчита на 
подстанциите на Пловдив. (7 бр. линии); на останалите 
подстанции се разчита единствено да резервират малки 
мощности при аварийни ситуации. Към всяка ВЛ 20кV са 
присъединени пределно количество трансформаторни 
постове, поради авариите са чести и осигуреността на 
захранването е занижено. 

Територията на Община „Марица” е изцяло електрифицирана. 
С възникване през последните 10 години на новите стопански 
зони, проблемите по осигуряване на електроснабдяването на 
Община „Марица” се увеличиха /с.Маноле, с.Бенковски/. 

По-голяма част от линиите ниско напрежение /НН/ по 
територията са въздушни. Кабелното захранване се изгражда 
в последните години. Повечето трафопостове в 
урбанизираните територии са зидани, но за новите консуматори 
напоследък се строят и мачтови трафопостове. 

Във връзка с перспективите за развитие на Община „Марица” са 
направени предварителни проучвания относно бъдещата 
осигуреност на електроснабдяването й. 

Общинската управа разполага с утвърдена "Програма за 
изпълнение на ОУП - раздел "Електрофикация". 

Практическо приложение на програмата е започналото 
изграждане на подстанция "Прослав". Предложените 
преразпределения на товарите, за които се изисква детайлно 
проектиране /са съобразени с четирите нови стопански зони 
/"Радиново - Бенковски", "Карловско шосе - Труд", 
"Войводиново", "Скутаре"/ и ще осигури качествено 
електроснабдяване за бита. Предстои преминаване от въздушно 
на кабелно захранване и изграждане на нови ВЛ 20кV. 
Програмата ще стане част от мерките и действията на 
следващия планов период и по-нататък. 

Газификация 

През територията на Община „Марица” землищата на селото 
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Динк, Крислово, Граф Игнатиево преминава магистрален 
газопровод "Русия - България" Ду 700 мм и налягане 5,39 МРа, 
Навлиза от община Раковски и отива към община Съединение 
/част от южен полупръстен/ и Транзитен магистрален 
газопровод "Русия - Гърция - Македония". 

Газопроводно отклонение от магистрален газопровод - 297 -
микилометър на ЮПП, от Ду 500 до Ду 150. Отклонението е за 
Пловдив, в посока към общините Родопи, Асеновград. 

Преминава през землищата на селата Крислово и Труд и пресича 
АМ "Тракия". 

Газопровод - високо налягане има изграден само един брой- за 
фабриката ПБ"Сафил", с.Скутаре. 

За газификацията на Община "Марица", през 2002 г е направен 
"Доклад за маркетингово проучване", където потребителите са 
разпределени в 6 зони - "Граф Игнатиево", "Труд" , "Динк", 
"Войводиново", "Скутаре", "Ясно поле". През 2003 г. беше 
изготвена и утвърдена "Програма за изпълнение на ОУП - 
раздел "Газификация". В нея конкретно са упоменати конкретни 
обекти за предстоящото изграждане на газоснабдителната 
система /за битово и промишлено потребление/: 

- Магистрално газопроводно отклонение - високо 
напрежение от ЮПП; 

- Групови АГРС извън населените места; 
- Разпределителни газопроводни мрежи от АГРС към 

населените места; 
- Газоснабдителни системи в населените места; 
- Газоснабдителни системи в стопанските зони. 

В предстоящото планиране на общинското развитие, обектите от 
програмата ще бъдат включени като мерки и действия, за 
изпълнението на които е много важно, упоменавания в много 
държавни документи "лицензиант" за регион "Тракия" с "Център 
-гр. Пловдив/в който попада и Община "Марица"/ да бъде 
избран. 

� Общинската управа, със своите специализирани екипи, е в 
постоянно търсене на нови и алтернативни енергийни 
източници с активното участие на частния бизнес се 
проучват: "ВЕЦ при с.Маноле", "Вятърна електростанция"; 
"Топлоенергия от компост" и др. 

� В съответствие със "Закона за енергийна ефективност" 
през 2005 г. е възложено изработването на Програма за 
енергийната ефективност на Община "Марица". 
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Извършените проучвания по усъвършенстване на енергийната 
инфраструктура, по използване на алтернативни- 
енергоизточници и от програмата за енергийната ефективност 
са базата, на която ще се стъпи при планирането на част от 
мерките, с които може да се повиши снижи себестойността на 
продукцията и да се повиши жизненият стандарт.  
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2.4.3. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

Състоянието и степента на изграденост в Община „Марица” не се 
отличава от данните за Пловдивска област. 

Водоснабдителна инфраструктура 

Всички урбанизирани територии в Община „Марица” са водоснабдени. 
системата е изградена през 1960 ÷1970 г. Стопанисва се от "В и К" - 
ЕООД, Пловдив. 

Водоснабдителните мрежи на селата са изградени от етернитови 
тръби. Има отделни участъци от стоманени тръби. 

Индустриалните зони към настоящия момент се водоснабдяват от 
селищните водопроводни системи. 

Характерът на терена е определил и начинът на водоснабдяване -27 
броя сондажни кладенци и 9 броя помпени станции.терените около 
тези съоръжения са държавна собственост. 

Основните водоснабдителни групи са: 

- Бенковски, Войсил, Радиново, с вододайна зона край с 
Бенковски 

- Труд, Строево, с вододайна зона между двете села 
- Войводиново, Желязно, с вододайна зона край с. Войводиново. 
- Калековец, Крислово, Динк, с вододайна зона в с. Рогош. 
- Маноле, Манолско Конаре, Ясно поле, вододайна зона между 

с.Маноле и с. Манолско Конаре. 
- селата Костиево, Граф Игнатиево и Царацово са със 

самостоятелно водоснабдяване. 

Вътрешната водопреносна мрежа е с дължина 300,6 км, а външната е с 
дължина 18,9 км; Изградени са предимно от етернитови тръби и малки 
участъци - от чугунени. 

Най-много проблеми има при вътрешната водопреносна мрежа. 
Общинската управа не може да упражнява контрол- по състоянието на 
водоизточниците и морално и техническото им оборудване, и разчита 
за това единствено на добросъвестното стопанисване от страна на 
експлоатационното дружество - "В и К" ЕООД, Пловдив. 

За всички водоизточници има фиксирани и утвърдени санитарно -
охранителни зони - пояс А. Очаква се наскоро и на територията на 
Община "Марица", със средства на МОСВ да се изготвят проекти за 
СОВ - пояси В и С. С фиксирането и на тези пояси ще се прекрати 
хаоса при издаване на разрешителни за различни производствени 
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дейности в близост до водоизточниците. 

На територията на общината са регистрирани единични случаи на 
ползване питейна вода за поливни нужди, поради множеството 
нерегламентирани плитки сондажи в УПИ - та в частните 
земеделски земи, който факт от друга страна неминуемо влияе върху 
общия баланс на водите. 

Водоползването в момента не надхвърля по-рано направените разчети 
на системата . Има недостиг на вода за бита и производството. Абонати 
на "В и К" - ЕООД са 11256 броя домакинства и 1457 броя стопански 
субекта/ в т.ч. и такива със собствен питеен водоизточник/. Част 
от новите стопански зони /обособени в терените на бившите 
стопански дворове/ са водоснабдени от селищните водоснабдителни 
системи. Консумацията 99 л/ж за 2002 г/ е над норматива /90 л/ж/. 

Мониторинг на водите до този момент в Община „Марица” не е правен, 
това е една от най-близките предстоящи дейности. След ревизия и 
общ баланс на водите ще се оптимизира водоснабдителната 
система. Предстоящо за изпълнение е подмяната на етернитовите 
водопроводи със съвременни материали. 

За водоснабдителната система има изготвени предварителни 
проучвания /схема към Планово задание за ОУП- Община "Марица" - 
2002 г/ и идейни проекти за отделни части от системата от по-рано. 
Това е добро начало за бъдещ инвестиционен процес, мерките и 
действията , по който ще бъдат описани в ОПР - Марица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данни за водопроводната инфраструктура в Община „Марица” от 
„В и К – Пловдив” ЕООД(2007-2008г.): 
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Водопроводна мрежа Сградни откл. Водоеми Водоизточници 

кладенци 

№ Населено място общо 
м.л. 
 4+5 

външен 
м.л. 

вътрешен 
м.л. 

брой дълж. М.л. 

СК 
бр. 

ПК 
бр. бр. м капта 

- жи    
бр. 

дрена- 
жи    
бр. 

речно  
водохв. 
бр. 

тр. 
кл. 
бр. 

ш. 
кл. 
бр. 

ш. 
кл. 
бр. 

Помпени 
станции 
бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 Бенковски 17278 625 16653 593 2993 50 63           4     1 

3 Войводиново 10515 110 10405 614 3108 29 36           2     1 

4 Войсил 12842 1359 11483 484 2427 40 39                   

5 Граф Игнатиево 27186   27186 773 3848 103 82           3     1 

6 Динк 11053 2185 8868 254 1289 21 34                   

7 Желязно 4468 1885 2583 133 666 7 8                   

8 Калековец 23219 467 22752 727 3660 92 92           3     1 

9 Костиево 18786   18786 712 3577 28 28           1     1 

10 Крислово 6491 622 5869 287 1437 9 22           4     1 

11 Манолско конаре 9567 675 8892 305 1529 29 41                   

12 Маноле 24566 692 23874 866 4336 26 79           4     1 

13 Рогош 30319   30319 988 4954 102 61           1   1 1 

14 Радиново 10178 2305 7873 322 1623 23 25                   

15 Строево 19785 1053 18732 737 3693 54 80                   

16 Скутаре 26377 1306 25071 866 4366 57 29                   

17 Трилистник 8599 1923 6676 315 1575 24 10                   

18 Труд 31734 1411 30323 1281 6372 119 103           4     1 

19 Царацово 20497 280 20217 800 4020 56 70           4     1 

20 Ясно поле 10489 1985 8504 302 1513 28 27                   

  ВСИЧКО 323949 18883 305066 11359 56986 897 929           30   1 10 
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Водопроводна мрежа 
Консумация на вода 
от 04.2007-04.2008 № Населено място 

общо външен вътрешен подадена полезна 

1 с.Рогош 30119 0 30119 309000 143829 
2 с.Маноле 24566 692 23874 263200 120048 
3 с.Калековец 23219 467 22752 272000 105896 
4 с.Войводиново 10248 10138 110 169400 101770 
5 с.Царацово       273300 131474 
6 с.Радиново       106900 74364 
7 с.Трилистник       72300 32189 
8 с.Труд       461400 204630 
9 с.Строево       105400 62700 

10 с.Костиево       143800 75785 
11 с.Скутаре       196300 96753 

12 
с.Манолско 
Конаре       53500 31877 

13 с.Ясно поле       43100 24193 
14 с.Бенковски       126800 90903 
15 с.Войсил       87100 44912 
16 с.Крислово       62400 26855 
17 с.Динк       81000 28490 
18 с.Граф Игнатиево       166500 82647 
19 с.Желязно       32000 16284 

 

Канализационна инфраструктура 

Изграждането на надеждна и отговаряща на съвременните изисквания 
водопроводна и канализационна система е важно условие за 
подобряване на качеството на живот на местното население и 
възможност за повишаване на атрактивността на Община „Марица” 
като добро място за инвестиции. 

Във тази връзка в Общината са предприети сериозни мерки като 
/изготвяне на предпроектни проучвания, проекти за техническа помощ и 
др./ 

Изградените в селата Труд, Граф Игнатиево, Маноле и Калековец, 
частични канализационни мрежи /по одобрени работни проекти и 
изградените /без проекти и със статут на дъждовни канализации/, 
по стопански начин, заустват без пречистване в повърхностни водни 
обекти /реките и каналите на ННС и ВКМ/ и предизвикват осезаемо 
отрицателен екологичен ефект. Докато първите посочени канализации 
могат да се впишат в бъдещата схема на канализационната 
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инфраструктура, то вторите предстои да бъдат премахнати. 
Отпадните води от бита и производството, които не са включени 
в изградената канализационна мрежа /а това е по-големият процент/, 
се заустват директно в почвата чрез попивни септични ями. ефектът 
от замърсяването не е изследван. 

На територията на Общината няма изградени пречиствателни 
станции/ПСОВ/. 

Съществуват  проекти за ПСОВ и канализация  за с.Граф Игнатиево, 
с.Труд, с.Маноле, с.Строево, с.Калековец, с.Рогш, с.Трилисник, 
с.Бенковски, с.Царацово, с.Радиново. 

За селища, по-близко разположени до Община "Пловдив" 
/с.Войводиново/, проблемът със заустването на отпадните води ще се 
реши с включването им към "Север обходен канал -Пловдив". 

Необходимо е да се изгради съвременна концепция за отвеждането, 
пречистването и заустването на отпадните води. 

Наличните одобрени инвестиционни проекти и започналите 
строителства по някои от тях, са начало за изграждането на 
канализационната инфраструктура, без която не може да се постигне 
високо качество на живота в общината и екологично чиста околна 
среда. 

• Оптимизирането и поддръжката на водоснабдителната и 
изграждането на канализационната системи са в списъка на 
неотложните действия на общинската управа през следващия планов 
период. Изискват се инвестиции, непосилни за общинския бюджет. 
Очаква се, чрез законни механизми, в процеса да се привлече цялата 
местна общности с помощта на държавата и финансовите инструменти 
на ЕС, да се постигне очаквания резултат.  
 

 
СЪСТОЯНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ВОДОПРЕНОСНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 

 
Таблица 1 

№ Населено място 
% население, 
включено в 
канализация 

% на 
изграде
ност 

%на 
отводняване 

Дължина на 
канализацията 

в метри 

1. с. Маноле 5 1 5 1655 

2. с. Скутаре 6 1,5 7 1500 

3. с. Войводиново 1 1 2 730 

4, с. Калековец 12 5 10 8000 

5. с. Радиново 3 0.5 3 1210 

6. с. Костиево 2 1 2.5 1450 

7. с. Строево 3 1 2 1050 
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8. с. Манолско Конаре 1 0,6 1 560 

9. с. Ясно поле 1 0,5 1.5 450 

10. с. Трилистник 2 0,7 1 720 
11. с. Труд 60 60 50 25000 

12. с. Граф Игнатиево 65 75 65 4500 
13. с. Желязно 2 1 2 1000 

14. с. Динк 1,5 1 1.2 850 

15. с. Крислово 1 1 1 930 

16. с. Царацово 2 1,3 1.5 1125 

17. с. Войсил 0,5 0,8 1 695 

18. с. Бенковски 3 1 2 1585 

19. с. Рогош 1,5 1 1,6 1220 

 
Таблица 2 

Населено място 
Неканализира
ни улици без 
проект /км/ 

Подмяна на 
водопроводната 

мрежа /км/ 

Помпена станция и тръбни 
кладенци за питейни води ПОСВ 

с. Труд 16 40 
Съществуващи, подлежащи 

на реконструкция и 
модернизация 

няма 

с. Маноле 10 35 
Съществуващи, подлежащи 

на реконструкция и 
модернизация 

няма 

с. Калековец 12 24 
Съществуващи, подлежащи 

на реконструкция и 
модернизация 

няма, ще 
прочиства и 
битовия отток 
от с. Крислово 

с.Войводиново 10 15 
Съществуващи, подлежащи 

на реконструкция и 
модернизация 

не е нужна, 
отпадъчните 
води се 
включват 

канализацията 
на гр. Пловдив 

с. Царацово 18 18 
Съществуващи, подлежащи 

на реконструкция и 
модернизация 

Няма 

с. Скутаре 25 29 Няма, предстои изграждане няма 

с. Рогош 20 27 
Съществуващи, подлежащи 

на реконструкция и 
модернизация 

няма 

с. Граф Игнатиево 20 27 
Съществуващи, подлежащи 

на реконструкция и 
модернизация 

няма 
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2.4.4. Хидромелиорация 

На територията на Община „Марица” 4-ма добре развита 
хидромелиоративна система , която използува повърхностно-течащи 
води, за нуждите на аграрния сектор. Състои се от канали на 
Националната напоителна система /ГНК "Марица 1" - 27 км ГНК 
"Марица - 2" = 12,2 км; ГНК "Марица 3" = 17,5 км/ и тези от 
Вътрешно-каналната мрежа /66,0 км/. Общата дължина на 
действуващите напоителни съоръжения е = 120,0 км и осигурява 
напояване на 68,3% от обработваемите земеделски земи / 41,8% 
показател за Пловдивска област/. Захранва се от язовирите 
"Пясъчник" и "Домлян". 

Добре развитата канална мрежа е една от предпоставките за 
високодобивно земеделие /ориз, зеленчуци, ягоди и т.н./ Друг е 
въпросът, в какво състояние е системата и как се поддържа; каква е 
цената на услугата, да се ползува вода за напояване от 
съоръженията на ХМС. 

В напоителната канална мрежа се заустват битовите и 
производствените отпадни води; неконтролируема е изхвърлянето в 
тях на отпадъка от земеделското производство. Като собственост на 
държавата, те се стопанисват от "Напоителни системи" - АД, 
поради което общината не може пряко да въздействува по 
поддръжката и опазването им от вредителски действия. В Община 
„Марица” няма създадени "Еко-полиция", местната общност още не 
осъзнава отрицателния ефект от замърсяването и разрушаването 
на напоителните съоръжения, в който процес са действуващи 
участници или съпричастни наблюдатели. 

Напоследък земеделските стопани все по-често се "спасяват по 
единично" като ползват за напояване на собствениците си земи от 
плитки сондажни кладенци Този факт и липсата на мониторинг за 
общото състояние на водите крие много непредвидими опасности. 
Освен традиционните начини за напояване, алтернативни способи 
не се популяризират; непозната е системата за кредитиране на 
земеделието и възможностите да се ползват фондовете на ЕС. 

Много важен момент в действията на общинската управа, който ще 
предхожда по-конкретното планиране на мерки и дейности е 
изработването на "Общинска програма за оптимизация на 
напояването" - методическо ръководство и предварителни 
проучвания по изтъкнатите по-горе проблеми. По отделните теми, 
след приемане на програмата ще се изготвят инвестиционни 
проекти, чиято реализация ще има многостранен ефект. 

Гаранция за успешни резултати, ще бъдат съвместните действия на 
общината, държавата и местната общност. 
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Общината предвижда да изгради система за планово 
почистване и поддържане на каналната напоителна мрежа. 
 

2.4.5. Комуникационни системи. Бизнес-информационни системи 

- Телефонната съобщителна система е най-масово 
разпространена, всички населени места и урбанизирани 
територии са телефонизирани.  

Стопанските зони по "Голямо Конарско шосе" и "Карловско шосе" са 
захранени с т.п. от междуселищните кабели. 

- В много от селата има дуплекси. 
- Селищната мрежа е от кабели тип ТПП 
- Системата е собственост и се поддържа от "БТК" - АД. 
Телефонни услуги се ползват и от трите мобилни оператора- 

С пълно покритие по територията на общината – Мобилтел, Глобул 
и Вивател. 

Мрежата от пощенска станция покрива всички населени места; 
предоставят се услугите 

- доставка на писма, пратки, колети, изплащания на пенсии и 
пощенки записки. 

- ефирни телевизионен и радио-сигнали покриват цялата 
община. 

Достъп до "Интернет по официални данни" има на територията на 
цялата община. 

Няма проучване за използването на електронните средства за 
обмен и достъп до информация от населението по домовете, от 
бизнеса в работната среда и в училищата. 

Идеята за "Информационното общество" тепърва ще бъде 
популяризирана и разработена. Степента на публичен достъп до 
информационните и комуникационни технологии и количеството 
ползвани "он-лайн" услуги от населението и бизнеса, са основните 
индикатори за постигнатите резултати. В настоящия момент 
предстои да се набележат мерките, с които да се положи началото 
на изграждане на "Информационно общество", да се внедри 
съвременна информационни и комуникационни технологии в 
услуга на бизнеса /МСП/ и населението. 

- През 2002 г от общинската управа беше възложено 
предварително проучване към "Планово задание за ОУП" за 
инвестиционните намерения на "БТК" - АД в посока - 
повишаване на качеството и увеличаване на видовете 
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телекомуникационни услуги.  

Труд, Граф Игнатиево и Царацово със съществуващите оптични 
кабели. 

- Да се развият нови кабели от СТМ - Пловдив по 
съществуващите  трасета, към новите стопански зони 
по Карловско и Голямо Конарско шосе. 
- Останалите стопански зони да се свържат към СТМ на 
съответните селища. 

 

2.4.6.Обща оценка на техническата инфраструктура 

Техническата инфраструктура по територията на Община „Марица” 
е представена от "Транспортната", "енергийната" 
/електроснабдителна и газоснабдителна/, "водоснабдителната", 
"канализационната", "напоителната", "телекомуникационната". 
Изграждането им е правено в години с нормативни и планови 
разчети, различни от тези, които съвременните условия изискват.  

За частта от техническата инфраструктура и по-детайлно, за някои 
от елементите на системите и са изготвени работни проекти; 
правени са предварителни проучвания за прогнозите в развитието й. 
Цялостната концепция за техническата инфраструктура на 
Община „Марица” може да даде само Общия устройствен 
план, който предстои да се изработи.  

Само тогава планираните мерки за развитие ще бъдат 
териториално обвързани, ще се оптимизират трасетата и времево 
ще се обвърже строителството. 

Техническата инфраструктура се поддържа от държавата и е нейна 
собственост. Ето защо, от общинската управа се изисква да положи 
максималните усилия за създаване на добрите връзки да докаже 
необходимостта от финансово обезпечаване на нуждите си. 

Частната собственост върху земята е още един проблем, който стои 
пред управата за разрешаване при изпълнение на планираните 
инфраструктури мерки. за развитието на общината с еднаква 
важност за постигане на успех са както избраните посоки и начини-
теза осъществяването им, така и създаването и усъвършенстването 
на процеса на публичност и прозрачност, достигане зрелост на 
местната общност да мисли еднопосочно и в обща полза. 
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2.5. Урбанизация. Териториално устройство и състояние. 
процеси и тенденции на развитие 

2.5.1. Населени места 

В териториалните граници на Община „Марица” влизат 19 броя 
села, дисперсно разположени на 2363 ха от общата площ /6,9%/. 
Според заеманите от селата площи в регулационни граници, те се 
класифицират така: 

- големи - с площ от 180 до 240 ха - 5 броя /Труд, Граф 
Игнатиево, Маноле, Рогош, Скутаре/ 
- средни - от 65 до 179 ха /Бенковски, Войводиново, Войсил, 
Калековец, Костиево, Строево и Царацово/ - 7 броя. 
- малки - 16 до 64 ха - 7 броя /Динк, Желязно, Крислово, 
Трилистник, Манолско Конаре, Радиново/ 

Селата са равномерно разположени по територията с добър 
транспортен  синхрон до областния град и обекти от високото на 
обслужване /образование, култура, здравеопазване/. 
Съвременното състояние на населените места е резултат от 
многовековно въздействие на селищнообразуващи фактори, като 
природогеографски условия, поминък, транспортна обезпеченост, 
близост до по-големи селищни образования, инфраструктурно 
обслужване. 

2.5.2. Урбанизирани територии. Планова обезпеченост и 
процедури. Собственост. 

За всички села, между 1985 и 1995 г са изработени ЗРП, като 
през 2002 за селата Труд, Маноле и Бенковски бяха направени УРП 
с оцифрени модели. За всички села има оцифрени модели на 
кадастрите. През 2006 г ще бъдат изработени "Оцифрени 
кадастрални карти на населените места". 

За решаване проблемите с незаконното застрояване в мерите, 
в две от селата /Маноле и Калековец/ са проведени процедури 
по промяна функционалното предназначение на земеделски 
земи за жилищни нужди. 

Предстои провеждането и на други такива, което обезпечава 
регламентираното инфраструктурно обслужване на населението -
предимно от цигански произход. Провеждат се и процедури по 
промяна на регулационното отреждане на УПИ - общинска 
собственост, с цел - увеличаване на възможностите на общинската 
управа да провежда жилищната си социална политика 

Повечето терени за жилищни нужди в населените места са частна 
собственост. Общинска собственост са предимно терените, 
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свързани с общественото обслужване /за административно и 
здравно, за образование, култура, спорт, телекомуникации и др./ 
Държавна собственост в регулираните граници на населените 
места почти липсва. 

Проблемът по актуализиране на относително новите ЗРП на 
селищата възниква от законовите разпоредби, приети през 
последните години - ЗУТ, въвеждането на "кадастрални карти" за 
цялата държава, във връзка със ЗЕК, промяна на собствеността -
реституция и актуализиране на общинската политика в социалната 
сфера. 

По видове, терените в населените места са представени следните: 
жилищни, за обществени нужди, за озеленяване и спорт, за 
транспорти техническа инфраструктура, за стопански дейности. 
Последните имат много малко процентно участие в баланса на 
територията на селищата - няколко стопански двора или части от 
тях и складови бази. Едва в 1,23% от регулираната територия е 
изградено озеленяване: с. Труд - 9,71%, с. Динк - 6,07%, от 1,3 до 
1,8% за селата Войсил, Бенковски, Царацово, Трилистник, Ясно 
поле, Строево и Крислово; за останалите села - под 1%. Много от 
гробищните паркове предстои да бъдат преместени /нар. 7/ и 
терените им ще бъдат включени в селищното озеленяване. 

В баланса на териториите на населените места най-малък е 
процентът на терените, отредени за озеленяване. 
Нереализираните мероприятия по изграждане на зеленина за 
широко обществено ползване бяха засегнати най-вече от 
реституционните актове. За осигуряване на отдиха на 
населението /в т.ч. и ежедневния/ общинската управа насочва 
политиката си към подходящи, близки до селищата терени. 

Жилищните УПИ-та са предимно - частна собственост. Процентът 
на общинските, с отстъпено право на строеж е малък и има 
възможност за изкупуването им от закупилите "ОПС". 

Населените места са благоустроени и устроени с елементите на 
първичното обслужване. Във всяко село има сграда на местната 
управа, поща, здравна служба, училище, детска градина, обекти на 
търговията и общественото хранене ,читалище и религиозна сграда. 
През 2004 г беше извършено оптимизиране използваемостта на 
сградния фонд на обектите на образованието и културата. 
Селищните паркове и градини са поддържани. Уличната мрежа е 
добре развита, с габарити и профили в съответствие с норматива. 
Почти по всички улици са положени трайни настилки - паваж и 
асфалт; По някои от главните и събирателните улици е направено 
озеленяване 
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Сграден фонд /жилищен и за обществено обслужване/ -Жилищният 
сграден фонд  е сравнително нов, но има и сгради, строени 
през 20-те и 3-те години на 20-ти век. Пустеещи сгради няма, но 
някои се ползват от собствениците им за отдих или сезонно/най-
вече от градски жители в пенсионна възраст/. Този факс 
рефлектира върху прогнозирането на общественото 
обслужване/ 31 хил. жители по постоянен адрес и 41 хил. жители, 
които пребивават за повече от 1 месец в общината/. Официалната 
статистика за новопостроените жилищни сгради е непълна. Данни за 
този показател могат да се вземат от годишните регистри на 
издадените строителни разрешения и напоследък - от Регистрите на 
издадените разрешения за ползване. 

- Обществените сгради /училища, детски градини, кметства, пощи, 
клубове, културни домове, спортни зали, обекти на търговията 
и общественото хранене са общинска собственост/. Те са добре 
поддържани, независимо от ограничените общински финансови 
средства. Много от обектите са отдадени под наем. Предстоят 
основни ремонти на сградите на образованието, 
здравеопазването и администрацията. 
 

През 2005 година започна изграждането на новата 
административна сграда на Община "Марица" в гр. Пловдив, бул. 
„Марица” №59 и официално бе открита на 25 март 2007г 
 
 

 

В последните години се изградиха обекти на първичното 
обслужване /търговия, обществено хранене, услуги, хотели/ частна 
собственост.  
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УСТРОЙСТВЕНА СХЕМА  

2.6. Анализ на състоянието, процесите и тенденциите в 
развитието и опазването на околната среда. 

2.6.1. Основни компоненти на околната среда. 

За състоянието на околната среда ще бъде направен обзор на 
следните нейни компоненти: въздух, шум, води, лъчения, почва, 
различни антропогенни фактори, биологично разнообразие. 
Зафиксираните стойности на тези компоненти са в пряка зависимост 
и от местоположението на общината в Тракийската низина, 
близостта до областния център Пловдив, гъстотата на 
инфраструктурните транспортни и технически обекти и състоянието 
им, урбанизацията и благоустроеността. 

Нарушеното екологично равновесие в резултата най-вече от 
човешката дейност - битова, стопанска, отдих, транспорт /пътен и 
въздушен/. 

• Въздух. 

На територията на Община „Марица” няма мониторинг за 
доказване на качествата на атмосферния въздух. Климатико-
георгафското й положение в подветрената зона на 
преобладаващите северозападни ветрове се отразява 
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благоприятно на състоянието на въздуха. 

Според районирането за оценка в управлението на 
атмосферния въздух /Нар. 7 към Закона за чистотата на 
атмосферния въздух - ДВ бр. 45/99 г./, община "Марица", попада 
в район на който нивата на замърсяванията не надвишават 
долните оценъчни прагове. Няма значими източници на 
замърсяване с вредни емисии / прах, серен двуокис, азотни окиси, 
серни аерозоли/ и характера на разсейването е благоприятен. Най-
близкият пункт е на територията на ДДС ”Чекерица", община 
"Раковски", но за Община „Марица” наблюдението на 
замърсяванията се извършват най-вече чрез данни от 
инструментални измервания /на емисиите на вредни вещества 
,захвърляни от точкови източници в атмосферния въздух/ и от 
експертни оценки на база данни на статистически и 
териториални разчети.  

Източници на замърсяване са: 

- Използване на твърди горива в бита / на режим - запалване - 
загасяване, 2 пъти дневно/ - 80% от домакинствата 
- Автомобилния транспорт 
- Състоянието на транспортната инфраструктура и нейната 
натовареност /шосето - Пловдив- Карлово - Пловдив -
Раковски, АМ - Тракия 
- Нерегламентираните депа за битови отпадъци. 
- Отпадъчните непречистени битови и промишлени води по 
описания по-горе начин за наблюдение , могат да се посочат 
следните данни в зимния период. ФПЧ10: 

 
ПДК /ср.дн/ 50 мг/м3 до 70 мг/м3 ПДК 
/ср.год/ 30 мг/м3 до 42 мг/м3 ПДК /ср.год/ - 
Пункт "Чекерица" е 20,675 мг/м3 

ПДК/1 час/ 350мг/м3 до 380мг/м3 
ПДК/ср.дн/ 125мг/м3 до 130мг/м3 

Въглеродни оксиди 

ПДК/ср.ден/ 10мг/м3 до 16мг/м3 

 
Общият извод е, че в национален план за оценка е в частност, по 
броя и вида на източниците на замърсяване на качествата на 
атмосферния въздух, за територията на Община „Марица” може 
да се даде добра оценка. Създаването на мониторингова система 
ще спомогне за по-голяма точност на данните и навременна реакция 
от общинската управа по ефективността на избраните мерки за 
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опазване чистотата и повишаване качеството на въздуха.  

• Почви 

В общия баланс на общинската територия, земеделските земи са 
83% ;високо- продуктивни алувиално-пролувиални образования; 
осигуряват основния поминък на населението. състоянието им е 
един от факторите, влияещи на местната икономика. 
От земеделските земи, обработваемите са 75%, от тях с 
възможност за напояване се 60%. 

Вредни вещества в почвите попадат от въздуха, водата /дъждовна и 
от напояване/ и от човешката дейност/обработка на земята, 
нерегламентирано складиране на отпадъци и др./ 

За територията на Община „Марица” няма изработена 
мониторингова система за проследяване почвеното състояние, а 
последното картиране на почвите в България е от 60-те години на 
20-ти век. Въпреки това отново по експертна оценка и от някои 
пунктови замърсявания, може да се твърди, че данните за 
състоянието са добри. 

- Няма засолени почви 

- Няма установени количества на забранени пестициди. Със 
средствата на ПУПООС, през 2004 г , в землището на с. 
Трилистник беше направен охраняем склад за депониране и 
съхранение на негодни за употреба пестициди / 16,3 м 
твърди и 300 л течни/ Всички останали стари депа са 
закрити и санирани/ 

От употреба на минерални торове, най-засегнат е районът на с. 
Бенковски /голямо селскостопанско летище/. 

- Тежки метали /олово, цинк, мед, кадмий,хром, никел/ от 
напояване по данни от  13  пункта при селата Костиево, 
Бенковски, Царацово, Труд, Граф Игнатиево, Войводиново, 
Калековец, Рогош, Манолско Конаре - няма. Няма и от други 
източници, като автомобили или КЦМ, което е на повече от 
15 км от територията. 

- Няма нарушени от кариерна дейност на обработваеми 
земеделски земи. нерегламентирани случаи на изземане на 
инертни материали от частни лица има по поречието на 
р.Марица и устието нар. Стряма край с. Костиево, 
Калековец, Трилистник, с. Маноле. Общината подпомогната 
от местни НПО завишава контрола на незакононарушенията. 

- Няма нарушения от ерозия 

- Паленето на стърнища е забранено и се контролира 
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- Предприети са необходимите мерки за временното 
депониране на отпадъците отбита и производството на 
регламентирани площадки. 

Предстои съфинансиране на "Регионален завод аз преработка на 
ТБО - с. Шишманци, община "Раковски". 

- водите от повърхностни течения /реки, напоителни и 
отводнителни канали/ имат добро качество /оценка за статус - 
умерен/ и концентрацията на вредни вещества в тях не 
надвишава пределно допустимите стойности. На територията 
на Община „Марица” не се провежда мониторингова 
дейност за водите. 

- радиоактивни вещества в почвата са изследвани при с. 
Ясно поле. Установено е наличие на естествен радиоактивен 
фон от уран и слаба кисела реакция за почвата. Общо, като 
негативна реакция от аварията в Чернобил, в почвата се 
открива, в допустимите граници, присъствие на 134 и 137 Сs. 
- Заблатени терени няма 

- Песъчливи, непригодни за земеделие почви, има в малки 
участъци (≈15 дка/ в землището на с. Динк.) 

• Шум 

В Община „Марица” няма въведена мониторингова система за 
цялостно изследване на шума. Общата обстановка, поради 
големината на населените места, отдалеченост от големия град и 
едни от други, може да се отредели в повечето случаи като 
благоприятна. 

Няма оценка и за едновременното въздействие на всички 
източници на шум.  неблагоприятно  се  отразяват  на 
акустичната среда следните източници: 

- От транспорта: Транзитно  преминаващите  влакове  от 
автомобили по направленията Пловдив - Карлово, Пловдив- 
Бургас, Пловдив- Свиленград, Пловдив- Брезво, най-силно са 
повлияни от транзитното движение на автомобили селата 
Труд и Граф Игнатиево /70-80 dB/, следват Бенковски, 
Скутаре, Царацово, Рогош и Маноле /60÷70 dB/. Освен от 
паважната настилка, на нивото на шума пряко влияе 
състоянието на застаряващ автомобилен парк. 

- От бита: също в повечето случаи от използването на 
физически и морално остаряла битова техника. (ще се отнася 
до шум с източник - увеселителни заведения), в общината се 
полагат усилия за изпълнението на действуващи разпоредби. 
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- От авиация: Източник на такъв шум е военно летище при с. 
Граф Игнатиево. Изследвания не са правени от граждански 
субекти. Само може да се споменат факти, че при излитане 
на самолет, общият шумов фон се покачва с 10dB, а замерен 
шум от прелитащ на 300 м височина е 110dB. 

- От производство: В населените места няма производствена 
дейност; Изградените стопански обекти са допустими по Нар. 
№ 7 /МЗ и са под постоянен контрол на РИОКОЗ. Оформящите 
се нови стопански зони в Община "Марица"са извън 
регулационните граници на населените места, а обектите в 
тях с малки изключения на заварени случаи за вътрешна 
несъвместимост/ се изграждат СО ред изискванията на 
действуващата нормативна база. За всички действуващи 
обекти са проведени приемателни комисии. С предприетите 
мерки от Общината по намаляване и по изолиране на 
шумовите източници се очаква подобряване параметрите на 
средата. 

 

• Йонизиращи и нейонизиращи лъчения: 

- Йонизиращи лъчения: По мониторинговата система за 
радиационен контрол 2002 ÷ 2003 г., на територията на 
Община „Марица” са разположени 2 пункта от общо 51 за 
страната -селата Костиево и Калековец /базата на "Редки 
метали/. Има още един наблюдателен пункт "Трилистник" - 
р.Стряма. Измерения гама - фон 0,12 ÷ 0,21 µSV/H е 
естествен за района. Радиопуклиди /Bq/kg/ са: И-238 от 29 до 
66, Rа - 266 от 35 до 77, Th - 232 от 37 до 62, К-40 от 713 до 
871 и също са в рамките, естествени за българските почви. 
Отложенията на Cs - 137 са 14 Bg /кг-326 Bg/kg/ дължат на 
Чернобилската авария/ са близки до определените през 2002 
г стойности. 

- Нейонизиращи лъчения /електростатично поле, 
постоянно статично поле, свърхниско честотни ЕП иМП, 
Радиочестотни ЕМВ, свърхнискочестотни ЕМВ, инфрачервено 
лъчение, видима светлина, ултравиолетово лъчение, лазерни 
лъчения/. Източници с телекомуникационните системи, 
летищата, военни обекти, ел. проводи - високо напрежение. 
Няма пълна информация за действуващите в района 
радиостанции /СВ и УКВ/ и ТВ оператори с общо 10 
ретранслаторни станции и 30 предавателя. За ЕМП на 
"Глобул" е правено замервания при базови станции Труд, 
Калековец, Радиново, Граф Игнатиево, Рогош, Маноле; За 
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"Мобилтел" са правени измерване на ЕМП при базови 
станции, но не са предоставени подробни данни; Rmax = 
46,07 м 

Трасета на ВЛ 400 кV на "Марица" преминават през землищата на 
селата Крислово, Желязно, Калековец, Войводиново, Рогош. 
Трасета на 110 кV - през землищата на селата Динк, Труд, Граф 
Игнатиево. за всички трасета има установени зони, отбелязани в 
земеразделителните планове. за бъдещи трасета ВЛ и 
подстанции ще бъдат указани съответствуващите охранителни 
зони. 

• Води 

Като показател за чистотата на околната среда е състоянието на 
водите - повърхности и свободно течащи , за които няма въведена 
мониторингова система на територията на общината, питейно-
битовото водоснабдяване /27 сондажни кладенци с ПС/, като 
собственост на "В и К" - ЕООД, Пловдив се контролират и 
охраняват /пояс А/ постоянно. 

- Повърхностните води са от реките Марица, Пясъчник, 
Потока, Стряма и Стара река,каналите от напоителната и 
отводнителните системи /ННС иВКМ/, язовирите. Реките на 
територията на Община „Марица” са оценен е и със среден 
индекс - ІІ иІІІ категории / добра за водоползване или годна за 
селскостопанските нужди/. Изследванията от пунктове на 
Националната мониторингова система по казват следните 
биотични индекси /2000 ÷2003 г/ : р.Потока - Би = 3; р. 
Пясъчник - БИ = 3 и повече = 2; р. Марица - БИ = 3; р. Стряма 
- БИ = 3 и БИ = 1 при устието. Изводите са, че р. Пясъчник е 
биологично замърсена, а р. Стряма има "екологично 
поразен участък" от "Свиневъдство" - ЕАД, Маноле, Водите 
на ННС и ВКМ пряко са свързани с водите от реките. 
Допълнително се замърсяват от заустените частични селски 
канализации. Няма изследване, не се наблюдават 
въздействията върху почвата и върху подземните водни 
течения. 

- Минерални води са открити източно на с.Войводиново 
/1967 г/. Находището /2 сондажни кладенеца - 500м/ се 
експлоатира с концесионен договор от "Минералаква" - 
ООД, гр. Пловдив; експлоатационен запас 1 л/сек. Водата 
може да се ползва като трапезна и за питейно балнеолечение 
и балнеопрофилактика.  
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№ Населено място Приемник на 
отпадъчни води 

1. с. Маноле р. Черна 
2. с. Скутаре р. Аврамица 
3. с. Войводиново ГК 3 (Ениарк) 
4. с. Калековец ГК 5; р. Марица 
5. с. Радиново ГК2 
6. с. Костиево Общ отводнителен 

канал 7. с. Строево р. Потока 
8. с. Манолско 

конаре 
Напоителен канал 

9. с. Ясно поле Напоителен канал 
10. с, Трилистник Ениарк, р. Стряма 

11. с. Труд р. Пясъчник 
12. с. Граф 

Игнатиево 
ГК5 

13. с. Желязно ГК4 
14. с. Динк Общ отводнителен 

канал 15. с. Крислово Общ отводнителен 
канал 16. с. Царацово Общ отводнителен 
канал 17. с. Войсил Общ отводнителен 
канал 18. с. Бенковски Общ отводнителен 
канал 19. с. Рогош Общ отводнителен 
канал 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
137

 

В т.ч третирани 

Община 

Заустен
н 

отпадъч
ни води, 
общо 

Общо вт.чс 
биологи
чни 

методи 

Заустен
и от 

обществе
ната 

канализац
ия 

Заустена 
от 

домакинства
т а не 

свързани с 
обществена 
канализация 

Отведени 
директно във 
водни обекти 

1999 година 
Област 
Пловдив 

90338 68782 67875 60926  29412 

Марица 438 438 438 -  438 
Асеновград 3658 50 - 3499  159 
Карлово 3440 832 832 2122  1318 
Пловдив 67028 54042 53185 53185  13843 
Родопи 14255 13400 13400 825  13430 

2000 година 
Област 
Пловдив 

89965 69016 66449 59284  30681 

Марица - - - -  - 
Асеновград 2592 34 - 2433  159 
Карлово 2939 682 323 1626  1313 
Пловдив 67001 53385 52756 52756  14245 
Родопи 4 - - 4  - 

2001 година 
Област 
Пловдив
в 

84964 62893 61839 57752 6107 21105 

Марица 951 - - - 951 - 
Асеновград 2654 22 - 2098 428 127 
Карлово 3222 367 177 1660 576 986 
Пловдив 60934 52614 52012 52012 - 8922 
Родопи 1116 - - - 1116 - 

2002 година 
Област 
Пловдив 

81743 67536 66653 61139 6231 14373 

Марица 956 7 - - 949 7 
Асеновград 2748 - - 2202 430 116 
Карлово 3290 362 231 1595 583 1112 
Пловдив 56272 55847 55256 55256 - 1016 
Родопи 1053 - - 6 1047 - 

 

 

1 Статистическа оценка 
:' Заустена отпадъчна вода от 
стопански единици
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Анализът на данните от таблицата показва, че третираните 
отпадъчни води на територията на Община „Марица” за 1999 г. 
са един незначителен дял от общото количество заустени 
отпадъчни води. За периода след 1999 г. пречистване на 
отпадъчните води изобщо няма. На територията на Община 
„Марица” не съществува система биологично пречистване на 
отпадъчните води.  
 

Обща 
консумация 

Консумация на 
населението 

Водопотребнтелна 
норма 

Година 
млн.
м"7 
год. 

л/жител/ 
ден 

МЛН.
М/год. 

л/жител/ 
ден 

млн.м"
1/ год. 

л/жител/ 
ден 

2002 1273 120,14 1052 99,29   
2003 1318 124,39 1078 101,74   

 

2.6.2. Биоразнообразие. Защитени територии, застрашени 
територии. 

Територията на Община „Марица” е част от Горно-тракийската 
низина, пряко свързана с река Марица, по която достига 
средиземноморско влияние (наличие на средиземноморски 
флористични и фаунистични елементи). Състоянието на 
флората и фауната в момента е в резултат на човешката 
дейност най-вече през последните 100 години, когато огромни 
горски територии (цяр, благун) са били унищожени за 
увеличаване на обработваемите площи. Горските съобщества 
са почти унищожени - рекордно ниска лесистост = 1.4-1.7% от 
територията. Естествените гори са не-повече от 0.7% ( цяр, 
благун, дръжкоцветен дъб, полски бряст). Малки лонгозни 
гори има по поречието на река Марица. 
Стеснения ареал на естествената растителност (2% от те-
риторията) и големите агроценози, определят ниската 
постоянна фаунистична населеност. Тя е смесица от 
европейски, транспалеатични и по изключение навлизащи 
пранотурански елементи. Ендемити са открити сред 
сухоземните охлюви, многоножките и сухокрилите. Ендомичен 
представител на ихтиофауната е мишката-бабушка. 
Хиперфауната е силно засегната от селскостопанската 
дейност и липсата на естествени биотопи; дори например 
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видове като жаба-дървестница и жълтокоремната булека се 
срещат рядко; почти е изчезнала сухоземната костенурка и 
големия стрелец. 
Орнитофауната е силно повлияна от липсата на подходящи 
местообитавания. Неексплоатирането на оризищата е 
засегнало чапловите колонии (изчезнали през 70-те години). В 
опасност е презимуването на черния щъркел. Все още в 
каналите и реките прези-муват малък корморан, голям воден 
бик и блатна сова. 
 
Защитени територии съгласно НАТУРА 2000  
Министерството на околната среда и водите определи за 
защитени зона по НАТУРА 2000 съгласно чл.6 ал.1 т.1 и 2 от 
ЗБР в Община „Марица”:   
Зона „Трилистник”-  с Решение на МС № 122 от 02 март 
2007г., в съответствие с Директива 92/43/ЕЕС за 
Местообитанията;  
Зона „Рибарници Пловдив” - с Решение на МС № 122 от 02 
март 2007г., в съответствие с Директива 79/409/ЕЕС за 
Птиците;  
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ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА В 
ОБЩИНА МАРИЦА  

Зелена инфраструктура е мрежата от взаимно свързани 
природни територии, които поддържат естествените 
екосистемни функции и свързаните с това ползи за 
населението. Тя може да обхваща както мрежата от 
естествени или полу-естествени природни територии (гори, 
открити площи, влажно зони), така и градски паркове, зелени 
площи и изкуствени горски култури, които по естествен начин 
подобряват качеството на водите, въздуха, микроклимата и 
изобщо средата на живот. В повечето случаи екосистемните 
функции на площите с естествени природни местообитания са 
много по-ценни.  

Поддържането на зелена инфраструктура обаче има особено 
значение и в районите, претърпели силно човешко 
въздействие – земи с интензивно земеделие, урбанизирани и 
индустриални територии. В такива райони, мрежата от 
участъци с горска и храстова растителност, тревни 
пространства и влажни зони играят ролята на оазис за 
биологичното разнообразие. Често екологичните функции на 
тези зелени площи са ограничени от тяхната разпокъсаност и 
изолация. Тяхното свързване чрез екологични коридори и 
връзки може да постигне забележителен екологичен ефект със 
сравнително малко инвестиции.  

Екосистемните функции на зелената инфраструктура носят и 
очевидни социални и икономически ползи за населението, 
например:  

- Горските площи задържат дъждовните води и 
повърхностния воден отток. Това има голямо значение за 
ограничаване на ефекта на наводненията. Същото важи 
и за зелените площи в градската среда. 

- Растителността във водоемите и по техните брегове 
подобрява биологичното самопречистване на водите.  

- Горските пояси предпазват земеделските земи и пътната 
инфраструктура от ветрова ерозия, снежни навявания и 
силен вятър. 

- Запазването на естествения вид на природата в бъдеще 
ще играе все по-голяма роля в качеството на 
туристическите услуги. Това от своя страна се отразява 
пряко върху стойността на земите. 
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- Мрежата от естествени местообитания поддържа 
биологичното разнообразие, включително на дивечовите 
и рибните ресурси като предпоставка за екологичен и 
ловен туризъм, спортен риболов и рекреация.  

         
Зелена инфраструктура : Пример от 
Великобритания, част от Дарлингтън 
(Източник: Green Infrastructure Planning 
Guide, version 1.1, 2007) 

   
 

Екологичната мрежа съгласно дефинициите на PEBLDS (Пан-
Европейска Стратегия за Биологично и Ландшафтно 
Разнообразие), PEEN (Пан-Европейска Екологична Мрежа) и 
IUCN (Световен Съюз за Защита на Природата) се състои от 4 
географски свързани елемента: 

 

 

Зелена инфраструктура : Пример от Нова 
Зеландия, ГИС карта на община Уейтакеър 
(Източник: 
Waitakere

  

Зелена инфраструктура : Пример от 
Флорида, САЩ за екологична мрежа и 
система от зелени пътища; и пример от Ню 
Йорк за съчетаване на урбанизирани 
територии и зелени площи (Източник: Green 
Infrastructure - Smart Conservation for the 21st 
Century, Benedict M., McMahon E., 2007) 
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- Базови територии 

- Еко-коридори 

- “Буферни зони” 

- Зона за устойчиво развитие /устойчиво използване на 
природните ресурси 

Изграждането на екологични мрежи се извършва обикновено 
зоните извън урбанизираните места, доката по-новата 
концепция за зелена инфраструктура обединява и двете – 
урбанизирани и неурбанизирани територии. 

Концепцията за екологични мрежи 
е свързана с реално интегриране 
на биологичната и ландшафтна 
консервация с множество теми и 
дейности като: устойчиво 
използване на природни ресурси, 
развитие на еко-туризъм, различни 
местни инициативи (напр. 
доброволна сертификация за 
“зелени селища”, “зелени пътища”), 
обучение и екологично 
образование, усилване на 
капацитета за управление на 
местните институции (общини, 
местни представителства на 

държавната администрация), управление на отпадъци, 
органично земеделие, добри горски практики, рибарство, 
увеличаване на ловните ресурси и устойчив лов, политики в 
областта на селското и горското стопанство и т.н. 

Обхватът на  Проекта е на  територията на Община Марица е 
разположен по долината на река Марица северно от община 
Пловдив на територия от 34 265.7 ха.  Обхваща 19 населени 
места и население от 32 170 жители. Това е изключително 
равнинна обезлесена община, като доминират земеделските 
територии (83.6 %, 28 643.3 ха). Големите дъбово-брястови 
гори са напълно унищожени в исторически план, като в 
момента това е една от най-обезлесените общини в България, 
едва 2 % са гори (708 ха). 
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Изграждането  на общинската екологична мрежа  е насочено 
към решаването на два от най-значимите проблеми на 
населението и ландшафта на община Марица, възникнали в 
последния четвърт век като резултат от недостатъчно добро 
планиране в секторите на земеделието, икономическото и 
социално развитие: 

Ландшафта на община Марица (34,300 ха) включва 
обработваеми площи с интензивно земеделие. Горското 
покритие е едва 0,9 % от площта на общината, което е 
тъжен рекорд за Балканския полуостров. Спешната 
необходимост от увеличаване на горските площи е 
задължително изискване на цяла серия на български и 
европейски законодателни нормативни актове. Местното 
население отдавна е осъзнало необходимостта от 
възстановяване на унищоженото горско покритие и 
изграждането на среда за туризъм, спорт, както и като 
инструмент за промяна на микроклимата. 
 
До средата на 90-те години на територията на общината се 
намираше комплекс от влажни зони с площ минимум 5 хил. ха, 
включващ основно гигантски оризища и в по-малка степен 
рибовъдни стопанства, разположени в поречието на р. Марица 
и нейните притоци р. Пясъчник и р. Стряма. Това беше една от 
най-богатите на биологично разнообразие територии на 
Балканския полуостров. Наред с установените 270 вида птици, 
което е своеобразен рекорд във вътрешността България, тук 
бяха разположени зимовищата на черния щъркел 
(единственото в цяла Европа) и малкия корморан, видове от 
европейско консервационно значение. При промяната на 
политическата система настъпиха процеси, които 
предизвикаха унищожаването на тези уникални влажни зони. 
Най-важната причина за тази негативна промяна на 
ландшафта се дължи на смяната на собствеността на земята 
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(реституция на земите на бившите частни собственици). 
Гигантските държавни оризови блокове бяха разпокъсани на 
хиляди малки парцели, което съчетано с липсата на субсидии 
за оризопроизводството, накара собствениците да се откажат 
от него. Тези бивши влажни зони заедно с поречието на р. 
Марица бяха важна стъпка (биокоридор) за важен 
миграционен прелетен път на птиците – втория по значимост 
на Балканския полуостров. Промяната на средата предизвика 
сериозно сътресение в популациите на повече от 50 вида 
влаголюбиви птици.  

Основната цел на  проекта е да използва инструментите на 
европейското и национално природозащитно законодателство, 
както и специализираните еврофондове, за да възстанови 
поне част от изгубените влажни зони и крайречни гори.  

Базовата концепция на проекта включва:  
изграждането на свързани биокоридори с обща дължина до 40 
км. и ширина от 50 до 300 м., разположени в поречията на 
малките реки Пясъчник и Стряма. 
възстановяване на малки влажни зони и рибовъдни 
стопанства, разположени по поречието на р. Пясъчник, 
включващи част от единственото западно палеарктично 
зимовище на черния щъркел - територия от световно 
консервационно значение.  

 Изграждане на общинската екологична мрежа Натура 2000, 
като част от европейската екологична мрежа  напълно 
кореспондира с изискванията на Директива на Европейски 
съюз за хабитатите 92/43, Директивата за птиците 
79/409. Осъществяването на проекта е изпълнение на 
изискванията на Общоевропейската стратегия за опазване 
на биологичното и ландшафтно разнообразие и Българския 
Закон за опазване на биологичното разнообразие.  

Подходите за изпълнение отговарят напълно на 
„Ръководство за Разработване на Пан-Европейската 
Екологична Мрежа” General guidelines for the development of the 
Pan-European Ecological Network (ISBN:92-871-4335-8, Nature 
and Environment N 47).  

Методите за реализация  (възстановяване на крайречната 
горска растителност и влажни зони) са изцяло съобразени с 
най-съвременните методи на консервационно проектиране и 
екологично възстановяване. За възстановяване на 
растителността са използвани фитоценологични проучвания 
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на все още запазени крайречни съобщества по поречието на р. 
Марица. 

Предпроектните проучвания, както и изработването на 
проекта, изцяло се финансират от собствени средства на 
община Марица.  

За подготовка на проектното предложение общината е 
привлякла високо квалифициран консултантски екип от 
Сдружение Зелени Балкани (www.greenbalkans.org), имащи 
национален и международен опит, както в консервационни 
проекти, така и в изграждането на националната екологична 
мрежа Натура 2000.  

Проектното предложение ще бъде предложено за 
финансиране към оперативна програма Околна среда – част 
от финансовия пакет на структурните фондове и кохеизионния 
фонд на европейския съюз. Общинските експерти и 
консултантите от Зелени Балкани са поели ангажимента да 
търсят съфинансиране на проекта от други донори – 
необходимо условие за неговата реализация. Проекта 
предвижда въстановяване на ландшафта на площ от 1900 ха. 
Приблизителната стойност е от 0,8 до 0,9 млн. евро., а 
времето за реализация от 4 до 6 години. 

Реализацията на проекта ще осигури не само консервационни 
ползи от европейско значение, но и ползи за местното 
население, свързани с увеличаване на горското покритие, като 
среда за туризъм, и свободно време. Важни допълнителни 
ефекти от проекта ще бъдат един значително по-добър 
ландшафт и подобрен микроклимат. Подобрения ландшафт 
ще направи района много по-привлекателен за инвестиции и 
ще се отрази благоприятно на всички сектори на местното 
развитие. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО И ЛАНДШАФТНО РАЗНООБРАЗИЕ ЗА ПЕРИОДА 2005-2015 

 

№ Вид дейност Инструменти за 
изпълнение. Подходи. 
Методи. 

Статус на 
изпълнението 
- 

Приблизителни разходи за изпълнение в € 

 
 

 
 

 
 

 
 

за основни 
дейности 

за инвестиционни проекти 

1                                             2 3 Процент 5 6 

А Дейности по допълване на информацията и базата данни 
А1 Актуализиране на информацията за разпространението и статуса на видовете с високо консервационно значение. 

А1.1. Оценка на зимовните популации на 
видовете с европейско консервационно 
значение. 

Маршрутни отчети на 
зимувашите видове през 
периода декември-
февруари 

30 1500  

А1.2. Оценка на гнездовите популации на 
видовете с европейско и национално 
консервационно значение. 

Гнездови отчети (пробни 
площадки) през периода 
май-юли 

30 2000  

А1.3, Оценка на флористичното разнообразие. Флористични проучвания 
-стандартни методи 

10 800  

А1.4. Оценка на хабитатите. Съгласно ЗБР и 
Приложенията на Директива 
92/43. Стандартен 
формуляр по "Натура 2000" 

10 600  

А1.5. Актуализиране на ландшафтната 
картографска информация, съобразно 
новата версия на CORINE "Land Cover". 
Изработване на актуализирани карти. 

Поръчка на информация от 
новото издание на CORINE. 
Изработване на карти с 
помощта на софтуер Arc 
View 

10 600  

А2 Преглед на заплахите н ресурсните ползвания 
 А2.1. Оценка на собствеността на горите. 
Изработка на карта на собствеността. 

Получаване и обработка на 
информация за 
собствеността от поземлени 
комисии и Министерството 
на земеделието и горите. 

0 1500  

А2.2. Преглед на лесоустройствените проекти. Външна експертна оценка 
на проектите. Изготвяне на 
доклад за състоянието и 
стопанисването. 

0 1100  
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1 2 3 4 5 6 
А2.3. Оценка на собствеността на площите 

за оризопроизводство. Изработка на 
карта на собствеността. 

Получаване и обработка на 
информацията от 
поземлената комисия. 

0 5500  

А2.4. Оценка на собствеността на площите 
за рибовъдство. Изработка на карта 
на собствеността. 

Получаване и обработка на 
информацията от 
поземлената комисия. 

0 900  

А2.5. Проучване на собствеността и 
намеренията на собствениците на ливади 
и пасища. Изработка на карта на 
собствеността. 

Получаване и обработка на 
информацията от 
поземлената комисия. 

0 1200  

А2.6. Проучване на добива на инертни 
материали по поречието на Марица и 
Стряма 

Справки от РИОСВ и 
Басейнова 
дирекция. 

20 400  

 Сума на разходите по т. А   16100  
Б  

Консервационни дейности 
    

Б1 Разработване на предложения за 
защитени зони по ЗБР 

    

Б1.1. Предложение за защитена зона 
рибарници Труд, Пловдив и буферни 
територии 

Инструменти - ЗБР, CORINE 
"Land Cover"., база данни на 
Зелени Балкани чрез 
софтуер Arc View 

30 1000  

Б1.2. Предложение за защитена зона Марица I Инструменти - ЗБР, 
CORINE "Land Cover"., база 
данни на Зелени Балкани 
чрез софтуер Arc View 

30 900  

Б1.3. Предложение за защитена зона 
зимовище на малък корморан 

Инструменти - ЗБР, 
СОЮ№ "Land Cover". база 
данни на Зелени Балкани 
чрез софтуер Arc View 

30 600  

Б1.4. Предложение за защитена зона 
широколистни гори при с. Трилистник 

Инструменти - ЗБР, 
CORINE "Land Cover". база 
данни на Зелени Балкани 
чрез софтуер Arc View 

30 1200  

Б1.5. Изработване на проект-предложение 
за подобряване на управлението на 
горите и съгласуването му със 
собствениците. 

Експертна работа. 
Препоръки за използване на 
инструмента Р5С (при 
съгласие на собственика). 

0 2500  
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1 2 3 4 5 6 
Б2 Разработване на предложения за 

защитени територии по ЗЗТ 
    

Б2.1. Внасяне на предложение за 
защитена територия зимовище на 
малък корморан 

Инструменти - ЗЗТ, 
CORINE "Land Cover". база 
данни на Зелени Балкани 
чрез софтуер АгсУ1е\у. 

100   

Б2.2. Обсъждане на варианти за защита на 
широколистните гори при с. Трилистник 
и при с. Труд (по ЗЗТ или по ЗБР) 

Работна среща с 
представители на РИОСВ, 
собственици на гори и 
експерти по мрежата 
"Натура 2000". 

0 200  

БЗ. Разработване на планове за 
управление на защитени зони и 
защитени територии, съгласно ЗЗТ и 

    

БЗЛ. План за управление на защитена 
зона рибарници Труд и Пловдив 

Външен договор. 
Инструменти - ЗБР, 
Наредба за плановете за 
управление на МОСВ, бази 
данни. 

0 5500  

Б3.2. План за управление на защитена зона 
Марица 1 

Външен договор. 
Инструменти - ЗБР, 
Наредба за плановете за 
управление на МОСВ, бази 
данни, 

0 7000  

БЗ.З. План за управление на защитена 
зона зимовище на малък корморан 

Външен договор. 
Инструменти - ЗБР, 
Наредба за плановете за 
управление на МОСВ, бази 

 

0 5000  

Б3.4. План за управление на защитена 
зона широколистните гори при с. 
Трилистник 

Външен договор. 
Инструменти - ЗБР, 
Наредба за плановете за 
управление на МОСВ, бази 

 

0 

6000 

 

 Сума на разходите по т. Б   
 

29900 
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№ Вид дейност Инструменти за 
изпълнение. Подходи. 

Методи 

Статус на 
изпълнението 

-Процент 

Разходи 

 
 

 
 

 
 

 
 

за осн. 
дейности 

за инв. проекти 

Г Възстановителни дейности - развитие на общинската 
екологична мрежа "Натура 2000", Фаза I. 

   

Г. Възстановяване на равнинни гори на 
общински и държавни земи по поречията 
на реките. 

    

Г.1. Изработване ка концепция за 
възстановяване 

Външен договор. 
Експертен доклад. 

20 600  

Г.2. Експертна оценка на 
потенциалните територии за 
възстановяване 

Външен договор. 
Полева оценка на 
условията. Препоръки. 

10 2000  

Г.З. Разработка на проект за възстановяване Проектиране съгласно 
фитоценологичните 
подходи. 

10 11000  

Г.4. Проучване на потенциални донори Доклад - база данни с 
условията и изискванията 
на донорите. 

10 400  

П.5. Промоции на проекта пред 
потенциални донори 

Мултимедийни 
презентации, дипляна. 

0 1200  

Г.6 
Г2 
Г2.1. 

Изпълнение на инвестиционен проект 
възстановяване на равнинни гори на 
общински и държавни земи по поречието 
на реките (външно финансиране). 
Възстановяване на влажни зони 
Изработване на концепция за 
възстановяване 

Конкурс за изпълнители. 
Общински надзорен борд, с 
участието на външни 
експерти, НПО и РИОСВ. 
Изпълнението трябва да 
включва възможности за 
въвличането на доброволци 
с цел по-висока финансова 
ефективност. 0 

600 0.4-0.8 млн. 

      
 
 

 
 

Съгласно статуса на 
биологичното разнообразие 
до 1986 г. Външен договор. 

 
 

 
 

 
 

Г2.2. Експертна оценка на 
потенциалните територии за 
възстановяване 

Полева оценка на 
условията. Външен 
договор. 

30 1000  

Г2.3. Срещи и съгласуване на концепцията 
за възстановяване със собствениците 
на земи 

Работна среща с 
РИОСВ, собственици 
на земи и експерти. 

0 400  
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1 2 3 4 5 6 
Г2.4. Разработка на проект за 

възстановяване и стимулиране на 
собствениците. 

Инструменти - САПАРД, 
компенсации по "Натура 
2000" и други структурни 
фондове. 

0 6000  

Г2.5. 

Проучване на потенциални донори Доклад - база данни с 
условията и изискванията 
на донорите. 

0 400  

Г2.6 
 

Промоции на проекта пред 
потенциални донори 

Мултимедийни 
презентации, дипляна. 

0 800  

Г2.7. Изпълнение на инвестиционен проект 
възстановяване на влажни зони - 
рибарници с. Труд и Войводиново (външно 
финансиране) 

Външен договор или 
договор със собствениците, 
съгласно одобрен план за 
изпълнение и управление. 

0  0.3-0.5 млн. 

ГЗ. Възстановяване на ливадни и пасищни 
комплекси на общински и държавни земи 
по поречията на реките. 

    

Г3.1. Изработване на концепция за 
възстановяване 

Външен договор. 
Фитоценологични 
експертизи. 

10 400  

Г3.2. Разработка на проект за възстановяване Външен договор. 0 4000  
ГЗ.З. Проучване на потенциални донори Доклад - база данни с 

условията и изискванията 
на донорите. 

0 200  

Г3.4, Промоции на проекта пред 
потенциални донори 

Мултимедийни 
презентации, дипляна. 

0 200  

ГЗ.З. Изпълнение на проект възстановяване 
на ливади и пасища на общински и 
държавни земи по поречието на реките 
(външно финансиране). 

Външен договор или 
договор със собствениците, 
съгласно одобрен план за 
изпълнение и управление. 

0  0.3-0.4 млн. 

Г4. Възстановяване и увеличаване на 
площите за оризопроизводство 

    

Г4.1. Изработване на концепция за 
възстановяване. {Възстановяване на 
обема на оризопроизводство, достигнат 
на база 1985 г.) 

Външен договор, 10 600  

Г4.2. Срещи и съгласуване на концепцията 
за възстановяване със собствениците 
на земи 

Работна среща с 
РИОСВ, собственици 
на земи и експерти. 

0 2000  



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
151

1 2 3 4 5 6 
Г4.3. Разработка на проект за 

възстановяване и стимулиране на 
собствениците. 

Инструменти - САПАРД, 
компенсации по "Натура 
2000"и други структурни 
фондове. 

0 10000  

Г4.4. Проучване на потенциални донори Доклад - база данни с 
условията и изискванията 
на донорите. 

0 1000  

Г4.5. Промоции на проекта пред 
потенциални донори 

Мултимедийни 
презентации, дипляна. 

0 2000  

Г4.6. Изпълнение на проекта Външен договор или 
договор със собствениците, 
съгласно одобрен план за 
изпълнение и управление. 

0  1.8-2.6 млн. 

Г5, Възстановяване на популации на 
видове с висок консервационен статус 

    

Г5.1. Изработване на концепция за 
възстановяване на чаплови колонии 

Специфични методи на 
Зелени Балкани за 
привличане на нови чаплови 
колонии. 

30 300  

Г5.2. Съгласуване на концепцията Работна среща с участието 
на РИОСВ и Зелени 
Балкани. 

0 200  

Г5.3. Разработка на проект  0 1600  
Г5.4. Проучване на потенциални донори  0 300  
Г5.5. Изпълнение и мониторинг на проекта                ' Договор със Зелени 

Балкани. 
0 6500  

 Сума на разходите по т, Г,   51700  
Д Възстановителни дейности - развитие на общинската 

екологична мрежа "Натура 2000". Фаза II- изграждане на 
биокоридори. 

   

Д1 Изграждане на тристепенна система от 
биокоридори свързваща обектите на 
общинската екологична мрежа "Натура 
2000" 
(съгласно Част трета, Щ, (п. 4 от Общинската 

    

Д1.1. Изработване на детайлна концепция 
за изграждане на биокоридорите 

Инструменти - Концепцията 
на европейската 
екологична мрежа - 
биокоридори, проект на 
Зелени Балкани "Еколарк 
Марица", фитоценологични 
оценки. 

20 1100  
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1 2 3 4 5 6 
Д1.2. Съгласуване на концепцията с РИОСВ, 

МОСВ и МРРБ. 
Работна среща с участието 
на РИОСВ, МОСВ и МРРБ. 

0 600  

Д13. Интегриране на концепцията в 
общинския план за регионално 
развитие. 

 0 200  

Д1.4. Оценка и картиране на собствеността 
на земите 

Изработка на дигитална 
карта на собствеността. 

0 20000  

Д1.5. Срещи и презентации на концепцията 
пред собственици на земи. 

Работна среща с участието 
на РИОСВ. 

0 1000  

Д1.6. Сключване на договори за 
подпомагане с конкретни собственици 
на земи. 

 0 800  

Д1.7. Разработване на проекти за 
компенсиране на собственици на земи. 

Инструменти - 
компенсации по "Натура 
2000" и други структурни 
фондове. 

0 10000  

Д1.8. Проучване на потенциални донори Доклад - база данни с 
условията и изискванията 
на донорите. 

0 600  

Д1.9. Промоции на проекта пред 
потенциални донори 

Мултимедийни 
презентации, дипляна. 

0 600  

Д1.1 
0. 

Разработване на работен проект за 
детайлно проектиране и изграждане на 
биокоридорите. 

Стандартни методи за 
ландшафтно проектиране 
чрез използване на 
географски информационни 

 

0 16000  

Д1.1 
1. 

Изпълнение на проекта Конкурс за изпълнители. 
Общински надзорен борд, с 
участието на външни 
експерти, НПО и РИОСВ. 
Изпълнението трябва да 
включва възможности за 
въвличането на доброволци 
с цел по-висока финансова 
ефективност. 

0  1.0-1.6 млн. 

 Общо разходи по т. Д   50900  
 Общо разходи за изпълнение на 

основните дейности на програмата 
(А, Б, В, Г, Д) 

  153800  

 Общо разходи за изпълнение на 
инвестиционните възстановителни 
проекти 

   3.8-5.9мин. € 
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2.6.3. Обобщен анализ на околната среда. 

Община „Марица” разполага със следните програми и планове за 
опазване на околната среда: 

- Програма за мониторингово наблюдение на почвата. 
- План за действие за опазване на биологичното и ландшафтното 
разнообразие през 2005 ÷2015 г. 
- Проект за компостиране на биологичните отпадъци. 
- Програма за опазване на ОС. 
- Общинска програма за управление на отпадъците.  
Липсват програма за мониторингово наблюдение на въздуха, водите, 
шума, лъчението и антропогенните въздействие. /транспорт, 
производство, бит/.  
Административният капацитет е ограничен и това е пречка за 
ефективното прилагане на планираните мерки. Не е развита местната 
нормативна база. 
Слаба е връзката на местната власт с НПО и  бизнеса по 
съвместното изпълнение на мерките и действията за ОС. 
• Общото състояние на околната среда в Община „Марица” е добро. 
Предстои набелязването на мерки по увеличаване на зеленината; по 
създаване на зони за отдих; по изграждане на защитени територии; 
по сертифицирането на района като "екологично чист за 
селскостопанска продукция"; благоустрояване на населените места; 
оптимизация на транспортната схема и изнасяне на транзитното 
движение извън населените места; изграждане на изолационни зелени 
пояси; изграждане на озеленяване по земеделските пътища. 
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2.7. SWOT - АНАЛИЗ 

 

Природни и физико-географски дадености и ресурси; 
Административно устройство и капацитет; Културно-

историческо наследство; 
 

 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

- стабилизирани , непроменящи се 
административни граници; 
ефективно административно 
устройство; 
- административни кадри с богат, 
дългогодишен управленчески 
опит, с възможност да вземат 
адекватни управленчески 
решения; 
- добра секторна структура;  
- високо качество на администра-
тивното обслужване; 
- обслужване в посока ускоряване 
на положителните процеси на 
развитие; 
- компютризация на обслужването; 
- познаване на законодателството 
и нормативните уредби (по 
сектори) на Р. България; 
- активна бюджетна политика 

- около 300 археологически 
обекта от различни цивилизации и 
епохи; 
- съхранена обредност - 
характерна за българското 
православие, съчетание на 
християнски с езически вярвания 
и ритуали; 
- средищно стратегическо 
географско разположение в 
областен, регионален и държавен 
аспект; 
- кръстопът на три от осемте 

 - сравнително млада община; 
- недостиг на административен 
капацитет, което рефлектира в 
невъзможност да се посещават 
курсове за повишаване на 
познанията; 
- дисбаланс във възрастовата 
структура на администрацията; 
- неизползване на спонсорирани 
от правителството програми (за 
временна трудова заетост, за 
даване "шанс" на млади 
специалисти - висшисти, 2003, 
2004г. и др.), за оптимизиране на 
административното обслужване; 
- неизползване на донорски и 
други програми за 
осъвременяване на ползваната 
техника и програмните продукти; 
сградата на общината е в строеж; 

- има непроучени археологически 
обекти, а проучените не са 
експонирани; - няма местна 
археологическа експозиция; 
- няма изработени тематични, 
археологически маршрути. 
- монотонност на релефа; 
- липса на значими горски терени; 
- продължителност на "тихо" 
време; 
- бедни полезни изкопаеми (само 
инертни материали); 
- висока цена на водата за 
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международни коридора, 
преминаващи през Р. България; 
- благоприятен за човешката 
(стопанска и социална) дейност 
климат; 
- висок процент слънчеви дни; 
- богати водни ресурси - подземни 
води и открити водни площи, и 
течения - възможност за 
напояване; 
- възможност за рибовъдство, 
риболовни спортове и отдих; 
- голям процент на земеделските 
земи в т.ч. високо качество на 
обработваемите почви, 
подходящи за земеделие; 
- обширни мери с възможност за 
пасищно животновъдство; 
- добри геоложки и хидрогеоложки 
условия; 
- проект за опазване на 
биологичното разнообразие; 
- източник на минерална, 
термална, трапезна вода при с. 
Войводиново и възможност за 
изграждане на комплекс за 
"превантивно здравеопазване и 
отдих"; 

напояване; 

- липса на съвременна карта на 
почвите; 
- липса на система за наблюдение 
и за контрол на почвите и на 
водите; 
- липса на система за 
наблюдение и контрол по 
прилагане мерките за опазване на 
биологичното разнообразие; 
- непълно използване на 
естествените биологични ресурси 
(дивеч, риба, билки); 
- липса на проекти за пълноценно 
използване на природните 
ресурси по поречията на реките и 
около водните басейни, за 
организиран и неорганизиран 
отдих; 
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- оптимизация на 
административния капацитет;  
- повишаване качеството на 
административното обслужване; 
- вътрешен възрастов, структурен 
административен баланс, чрез 
използване на правителствени и 
други програми;  
- достъп до по-високи европейски 
технологии за административно 
обслужване и електронен обмен 
на информация; 
- обмяна и ползване на опит на 
общини в национален и 
европейски мащаб;  
- използване на средства от 
програмите на ЕФИ за България; 
- изграждане на гражданско 
общество; 
- освобождаване на 
администрацията от неприсъщи 
функции и концентрация на 
ресурсите й върху управление, 
наблюдение и контрол на 
процесите на общинското 
развитие;  
-децентрализация на управление 
на процесите; 

- достъп и обмен на местните с 
европейските култури и традиции 
и идентичност;  
- участие в национални и 
европейски (международни) 
програми за решаване на 
глобалните проблеми на климата 

 - слабо познаване на политиките и 
финансовите инструменти на ЕС; 
- малък опит в използване на 
действащите в Р. България 
програми от европейски. фондове;  
-.нестабилизирани връзки с 
общини от ЕС за създаване на 
икономически мрежи, за обмяна 
на опит и т.н.;  
-нестабилно законодателство на Р. 
България; 
- неблагоприятни промени в 
климата; 
- природни катаклизми;  
-невъзможност за самостоятелно 
въздействие на местно ниво върху 
външни фактори с отрицателно 
влияние върху биологичния 
потенциал; 

ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ 
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и природните катаклизми; 
- участие в съвместни национални 
и европейски (международни) 
програми по опазване на 
природните ресурси; 
- развитие на културен туризъм; 
- участие в международни 
тематични, културни програми за 
опазване и експониране на 
археологическото наследство; 
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СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 
- опит и традиция в 
растениевъдството и 
животновъдството; 
- въвеждане на нови технологии в 
земеделието и 
животновъдството; 
- въвеждане на нови устойчиви, 
високопродуктивни сортове и 
породи; 
- предприятия на 
преработвателната 
промишленост в близост до 
суровината; 
- научно-изследователски 
институт и висши учебни 
заведения в близкия областен 
град Пловдив; 
- начало на сдружаване на 
селскостопанските 
производители: овощари, 
животновъди, пчелари, 
зеленчукопроизводители; 
- големи чуждестранни 
инвестиции в промишлеността и 
селското стопанство (8950 лв./ж.); 
- успешна приватизация и 
завършено преструктуриране на 
местната икономика; 
- завършено земеразделяне 
(7.9ха./жител средно); 
- запазена канална система за 
напояване; 
- земеделските земи заемат близо 
80% от общата площ и 80% от тях 
са при поливни условия; 
- условия за оризопроизводство; 
- добро съотношение между 
частна (72%) и общинска (9.6%), 

 - липса на специализирани 
логистични центрове за 
манипулация,съхранение и 
дистрибуция на пресни плодове и 
зеленчуци;  
- екстензивно земеделие и 
остаряла техническа база; 
- непълноценни връзки между 
наука и производство; раздробена 
земя;  
- липсва пазар на земята; не се 
ползват нови методи за 
напояване;  
- Община „Марица” липса на 
стабилизирани граници на 
устройствените територии, 
режимите и правила за действия 
в тях; 
- липса на териториална и 
пространствена обезпеченост на 
прилаганите мерки за устойчиво 
устройствено развитие; плахо 
използване на инвестиционните 
европейски политики за Р. 
България; 
- неразвита банкова мрежа на 
територията на общината;  
- тристранното участие в процеса 
на устойчивото развитие на 
общината не е достатъчно и не е 
напълно осъзнато; 
- невъзможност за постоянно 
обновяване на техническото 
оборудване и внедряване на най-
новите технологични постижения 
в производството; 
- силна конкуренция на 
европейските пазари; 

Икономическо развитие 
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държавна (1.4%) и кооперативна 
(17%) собственост на 
земеделските земи; 
- три сдружения на местния 
бизнес (заинтересованост на МБ 
към икономическото развитие на 
общината);  
- наличие на урбанизирани 
територии извън населените 
места с изградени 
инфраструктура и добър 
транспортен достъп -ядра на 
промишлените зони (бивши 
стопански дворове и земи с 
променен статут); 1500 стопански 
субекта, (99% от тях са частни) 
преобладават малки и средни 
предприятия, има и големи 
фирми; 
- висок показател БВП; добри 
транспортни (автомобилни, ЖП и 
авиационни) връзки - с областта, 
към съседни области, 
международни коридори; 
- разтоварище на ЖП гара с. 
Бенковски; 
- развитие на екологическо 
земеделие, билкарство и 
животновъдство; 
- възстановяване на местни 
сортове и породи, като 
конкурентоспособна алтернатива 
на европейския пазар; 
- възстановяване на традиционни 
местни земеделски култури; 
-развитие на биологично 
земеделие; 
- развитие на тематичен туризъм; 
- развитие на алтернативни 
енергийни източници; 
- достъп до нови пазари; 
 -ползване възможностите на 

- високотехнологична 
обезпеченост на европейската 
икономика; 
- високи изисквания на ЕС към 
качеството на продукцията; 
- слабо познаване на 
законодателството на ЕС и страх 
от неизвестното; 
- неизвестност за вида и размера 
на бъдещите квоти за Р. България 
в ЕС; 
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данъчната политика;  
- развитие на кредитните ресурси 
в банковия сектор;  
-децентрализация на процеса на 
икономическо планиране;  
-използване постиженията на 

науката; 
- усвояване средствата от ЕС и от 
донорски програми;  
- създаване на икономически и 
търговски "клъстери"; 
-създаване на 
високотехнологични паркове; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ 

- Нови възможности на 
Европейския пазар,чрез 
свободно движение на 
стоки,хора и капитали; 

- Привличане на чуждестранни 
инвестиции в стопанският 
сектор; 

- Привличане на инвестиции в 
идустриалните зони; 

- Подобряване и развитие на 
инфраструктурата в 
Общината,чрез използване на 
средства от Общинският 
бюджет,Оперативните програми 
и програмите на Общността; 

- Развитие на клъстери и ПЧП; 
- Подобряване на услугите за 
бизнеса; 

- Развитие на биологични 
производства; 

- Развитие на високотехнологични 
производства; 

- Развитие на културния туризъм; 
- Достъп на бизнеса до 
Структурните фондове; 

 

 - Не достатъчен 
административен капацитет за 
усвояване на средствата от 
ЕС; 

- Невъзможност на бизнеса да 
изпълни в срок европейските 
изисквания и стандарти; 

- Недостатъчно работна 
ръка,което ще рефлектира 
пряко върху инвестиционния 
климат и развитието на 
стопанския сектор; 

- Недостатъчно сътрудничество 
между Общините за 
реализация на 
инфраструктурни проекти и 
проекти по повишаване на 
административния капацитет; 

- Неприлагане на подхода 
«ЛИДЕР» по «Програма за 
развитие на селските райони 
2007-2013» 

- Недостатъчно международно 
сътрудничество ; 
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Околна среда 

 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 
- Добри параметри на основните 
компоненти на О.С.; 
- Липса на основни източници на 
замърсяване; 
- Налична качествена местна 
нормативна база; 
- Разделно сметосъбиране; 
- Регламентирани временни 
площадки за събиране на 
отпадъци от бита и от 
производството; 
- Програма за управление на 
отпадъците; 
- Програма за опазване на 
околната среда; 
- Програма за опазване на 
биологичното и ландшафтното 
разнообразие; 
- Квалифицирани 
административни кадри; 
- Добро финансиране на 
дейности по опазване на О.С.; 
- Охраняемо съхранение на 
негодни торове; 
- Фирми с площадки за събиране 
на вторични суровини; 
- Начало на НПО и с екологична 
насоченост; 
- Ликвидирано е паленето на 
стърнищата; 
- Ниска лесистост (в национален 
план); 

 - Малък административен 
капацитет; 
- Не във всички населени места 
е изградена канализационна 
система за отпадните води от 
бита и производството; 
- Няма ПСОВ; 
- Не е изградена 
мониторинговата система за 
компонентите на О.С.; 
- Ниска екологична култура сред 
населението; 
- Не добро състояние на 
сметищата съгласно 
стандартите на РИОСВ; 
- Няма планове за изграждането 
на зони за отдих; 
- Транзитни пътища 
преминаващи през населените 
места; 
- Нетрайни настилки по 
събирателните земеделски 
пътища; 
- Липса на озеленяване по 
пътищата; 
- Нарушени трайни пътни 
настилки в натоварените 
участъци; 
- Нетрайни настилки по някой 
улици в населените места; 
- Голям автомобилен парк-
морално и физически остарял; 
- Няма данни за действителното 
- Количество и видовете 
отпадъци от производството; 
- Замърсяване на каналите на 
НС от селскостопанските 
отпадъци, от бита, от 
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производството; 
- Зона с нарушено екологично 
равновесие -600 м при устието 
на река Стряма; 
- Нерегламентирано изземане на 
инертни материали; 
- Няма общинска еко полиция; 
- Малко зелени площи; 
- Липсва островна зеленина в 
обработваемите земи; 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ 

- Действуващата национална 
политика за управление на ТБО; 
- Предстоящо изграждане на 
"Регионален завод за преработка 
на ТБО" - с.Шишманци общ. 
Раковски; 
- Въвеждане на европейското 
законодателство за опазване на 
ОС; 
- Изграждане на "защитени 
територии"; 
- Алтернативен туризъм - лов, 
риболов; 
- Възможност за включване в 
наднационални европейски 
програми за опазване на ОС и 
биоразнообразието; 
- Създаване на публично-частен 
център за сертифициране на 
системи за качество и комплекс 
от лаборатории за анализ, 
контрол на произхода, 
автентичността и качеството на 
почва, води, въздух, храни и 
напитки. 

 - Глобални промени в климата; 
- Въвеждане на високи 
изисквания в стандартите на ОС; 
- Недостатъчни финансови 
ресурси; 
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 Урбанизация. Териториално устройство и състояние. 

 

СИЛНИ СТРАНИ  ЗАПЛАХИ 

- Дисперсна структура на 
населените места - равномерно 
разположени в територията; 
- Добри междуселищни връзки; 
- Добър автомобилен изохрон 
(до 30 мин.) до гр. Пловдив; 
- Преобладават средноголемите 
села; 
- Благоустроени селища; 
- Изградена техническа 
инфраструктура; 
- Изградена първична система 
на общественото обслужване; 
- Сравнително подменен сграден 
жилищен фонд; 
- Няма пустеещи жилищни или 
обществени сгради; 
- Всички населени места имат 
нови ЗРП и оцифрени 
Регулационни планове; 
- Нови "стопански зони" - 
компактни територии извън 
населените места, в 
съответствие с Наредба N7/МЗ; 
- Процедури по включване в 
регулационните граници на 
населените места на незаконно 
застроените терени; 
- Стабилизирани общински 
граници; 

 СЛАБИ СТРАНИ 
- Няма планова обезпеченост на 
"стопанските зони" включително 
и за развитие на 
инфраструктурата; 
- Малък е делът на общинската 
собственост в населените места 
и урбанизираните територии; 
- Малко зеленина за широко 
обществено ползване; 
- Неосъществени мероприятия 
по регулационното отреждане 
"за зеленина и спорт" 
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ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ 

- Изработване на Единна 
кадастрална карта на Р 
България; 
- Въвеждане на европейската 
номенклатура за 
административно териториално 
идентифициране; 
- Планова обезпеченост на 
урбанизираните територии; 
- ОУП - Община „Марица” - 
устойчиво балансирано развитие 
на територията 

 - Несъответствие на 
инфраструктурното развитие с 
урбанизационни темпове; 
- Близост до областния град 
Пловдив; 
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Техническа инфраструктура 

 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

- През територията на общината 
преминават важни транспортни 
артерии от републиканско и 
международно значение; 
- Добре развита автомобилна 
пътна мрежа - 160 км.; 
- 3 бр. ЖП линии (45км.): 
Пловдив-Карлово; Пловдив-
Панагюрище; Пловдив-Бургас; 
- Възможност за пренасяне на 
големи товари; 
- Всички населени места са 
телефонизирани; 
- Пълно покритие на мобилните 
телефонни оператори 
- Пълно покритие с радио и 
телевизионен сигнал; 
- Кабелна телевизия; 
- Пощенски услуги; 
- Оптични кабели; 
- Всички населени места и 
урбанизирани територии са 
водоснабдени; 
- Достатъчно водни запаси за 
битови и стопански нужди; 
- Всички населени места и 
електрифицирани територии са 
електрифицирани; 
- Има прогнозно проучване на 
електропотреблението и 
преразпределение на товарите; 
- Транзитни магистрални 
газопроводи (част от южен полу 
пръстен); 
- Маркетингово проучване на 
газопотреблението за бита и 
производството; 

 - Транзитни транспортни артерии 
през населените места; 
- Незадоволително състояние на 
настилките; 
- Липсват някой междуселищни 
връзки, които ще разтоварят 
движението през населените 
места; 
- Нерешено преминаване през 
АМ "Тракия"; 
- Неразрешени точки на 
пресичането на различните 
видове транспорт; 
- Не е изградено трасето за 
преминаване на сметовозите 
към с.Шишманци; 
- Не са развити 
телекомуникационните 
съвременни информационни 
системи; 
- Няма бизнес-информационно 
обслужване; 
- Телефонните централи трябва 
да се модернизират и разширят; 
- Почти не се използува 
Интернет 
- Водопроводната мрежа е 
изградена преди повече от 40 
години с предимно етернитови 
тръби и предстои подмяната; 
- Частично изградена 
канализационна система за 
отпадните води; 
- Няма ПСОВ; 
- Разчетите за електрификация 
са остарели; 
- По-голяма част от 
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- Търсят се алтернативни 
енергийни източници; 
- Програма за енергийната 
ефективност; 
 

електропреносната мрежа е 
въздушна; 
- Не се използва природен газ за 
бита и в производството; 
 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ 

- Използване на държавни 
средства; 
- Използване средствата от 
фондове на ЕС; 
- Намеса на областната управа 
за разрешаване на проблеми с 
надобщинско значение; 
- Избиране на "лицензиант" на 
регион Тракия за газификация; 
- Създаване на бизнес -
информационен център; 
- Телекомуникационните 
средства - връзка със 
световните пазари; 
 

 - Природни бедствия и аварии; 
- Елементите на техническата 
инфраструктура са собственост 
на държавни дружества и 
финансовите разчети, както и 
приоритетното изпълнение на 
конкретни мерки не е с прякото 
участие на общинската управа; 
- Липса на достатъчно собствени 
средства; 
- Липса на сериозна намеса на 
ниво – област и на ниво- регион; 
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Човешки ресурси 

 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

- Тенденция за затихване на 
процесите на работна миграция 
и емиграция; 
- Бавен положителен прираст; 
- Създава се чувството за 
принадлежност към местната 
общност; 
- Спадане на безработицата; 
- Допълняемост на доходите от 
личното стопанство; 
- Оптимизирани програми в 
социалната сфера; 
- Финансово обезпечаване на 
социалната политика; 
- Квалифицирани кадри за 
социалните дейности;  
- Социален патронаж; 
- Общински прояви на 
масовизирания спорт; 
- Начало на компютаризация в 
училищата; 
- Съхранена общинска 
собственост върху сгради за 
социални дейности;  
- Строителство на нови сгради за 
образование; 
- Стимулиране на местно ниво 
на раждаемостта; 
- Развитие на алтернативни 
форми на заетост; 
- Общинска програма за 
управление на заетостта; 
- Използване на средствата от 
спонсори за социални дейности; 
- Включване в изпълнение на 
общинските програми на НПО; 
- Децентрализация на 

 - Механичен прираст - предимно 
население в пенсионна възраст; 
- Липса на достатъчна 
мотивация за увеличаване на 
раждаемостта; 
- Все още висок процент на 
безработица - 14.5%; 
- Ниска квалификация; 
- Няма специализирани училища; 
- Няма извънучилищни програми 
за преквалификация; 
- Неграмотност сред 
населението; 
- Трайно безработни; 
- Не се използват всички 
възможности на държавното 
подпомагане за трудова заетост;  
- Новите фирми предпочитат да 
"внасят" висококвалифицирани 
кадри за изпълнение на 
нискоквалифицирани операции; 
- Доходи под средния за 
страната; 
- Наличие на рискови социални 
групи; 
- Няма алтернатива за възрастни 
хора с физически увреждания; 
- Не се използват всички налични 
възможности на общината за 
осигуряване на отдиха на 
населението; 
- Неразвит е сектора НПО; 
- Няма предлагане на 
алтернативни форми на труд за 
младите хора; 
- Полова дискриминация; 
- Малцинствена дискриминация; 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
168

дейностите в социалната сфера; 
- Участие в национални и 
международни програми и 
проекти; 
- Адекватно на потребностите 
образователно ниво и 
специализирана квалификация; 
- Действие на стимулите по 
европейските стандарти за 
"Млад фермер"; 
- Използване средства от 
фондовете по европейските 
програми за трудова заетост, за 
равноправен труд на половете, 
за заличаване на етническата 
дискриминация и за други 
социални дейности; 

- Застаряващо население в 
човешки план; 
- Намаляване на бюджетните 
средства за социалните 
дейности; 
- Нов очакван бум на трудовата 
емиграция след влизането на 
България в ЕС; 
- Близост до областния град 
Пловдив; 
- Увеличаване на пенсионната 
граница; 
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 3. Част III: СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
"МАРИЦА"  

3.1. Визия на Община "Марица" 

ООббщщииннаа  „„ ММааррииццаа””   ––  ооббщщииннаа  сс  ееввррооппееййссккии  ооббллиикк  ии  
ссттааннддаарртт,,  ооссннооввааннии  ннаа  ммеессттннии  рреессууррссии,,  ккууллттуурраа  ии  

ттррааддииццииии,,  ввииссооккии  ттееххннооллооггииии  ии  ииннооввааццииии;;   

ППррееддппооччииттаанноо  ммяяссттоо  ззаа  ииннввеессттииццииии  ии  
ппррееддппррииееммааччеессттввоо;;   

ССииггууррнноо  ммяяссттоо  ззаа  жжииввоотт  ии  ооттддиихх..  

3.2. Приоритети в развитието на общината - стратегически цели 

За постигане на идеята за бъдещето на Община „Марица” са изведени 
приоритетите на нейната политика за планирания период. Освен, че са 
подчинени на "Визията", те се основават на събраните данни и 
анализът за състоянието на общината, и са в съответствие с 
националните стратегически направления. Процесът на определяне на 
приоритетите на общината е динамичен и в бъдеще ще зависи от 
вътрешните и външни фактори, възможности и заплахи за 
осъществяването им. 

Съвременното планиране позволява, на база постоянното наблюдение 
и анализ на процесите да се променят и общинските стратегически 
направления. 

Приоритетите определят посоката на развитие и икономическата 
рамка на инвестиционните усилия на местната общност. Намирането 
на оптималната форма за определяне на стратегическите цели 
избраните посоки на развитие на общината осигуряват влагането на 
ограничените общински средства там, където ще се получи най-голям 
резултат.  
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Приоритети (Стратегически цели) 
1. Създаване на конкурентноспособна местна икономика; 

2. Подобряване и поддръжка на инфраструктурата като фактор 
за стабилизиране на икономическите и социални процеси; 

3. Опазване на околната среда и устойчиво използване на 
природните ресурси; 

4. Развитие на човешките ресурси и намаляване на 
социалната изолация; 

5. Укрепване на институционалния капацитет; 

 

3.3. Цели за постигане на приоритетите 

Специфични цели 

Към приоритет първи: 

1.1. Развитие на модерно земеделие, обвързано с 
преработвателната промишленост; 

1.2. Стимулиране на местното предприемачество; 

Към приоритет втори: 
2.1. Подобряване на културната, образователната и социалната 

инфраструктура; 
2.2. Модернизация на техническата инфраструктура; 

Към приоритет трети: 
3.1. Модернизация на инфраструктурата за водоснабдяване и 

канализация; 
3.2. Пречистване на отпадните води; 
3.3. Създаване на висококачествена екологична жизнена среда; 

Към приоритет четвърти: 
4.1. Повишаване квалификацията и заетостта; 
4.2. Подобряване на здравните и социални услуги; 
4.3. Активно ангажиране на младите хора в развитието на 

общината; 

Към приоритет пети: 
5.1. Укрепване на институционалния капацитет; 
5.2. Развитие на публично-частните партньорства; 
5.3. Реализация на проект за електронно правителство; 
5.4. Въвеждане на ISO стандартите в общинската администрация; 
5.5. Интегриране с други общини и транснационално междурегионално 

сътрудничество;  
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3.4. Мерки за постигане на избраните цели и приоритети 

Мерки 

Към приоритет 1, специфична цел 1.1: 
1.1.1.  Развитие на модерно земеделие; 
1.1.2.  Добавяне на стойност към земеделските продукти; 
1.1.3.  Развитие на рибарството; 
1.1.4.  Развитие на горския фонд; 
1.1.5.  Създаване на организации на земеделските 

производители; 

Към приоритет 1, специфична цел 1.2: 
1.2.1.   Създаване на привлекателна среда за развитие на 

бизнеса; 
1.2.2.  Промоциране на икономическия потенциал на общината; 
1.2.3.  Привличане на външни инвестиции; 
1.2.4.  Стимулиране обществената активност; 

Към приоритет 2, специфична цел 2.1: 
2.1.1.  Благоустрояване на културно- историческите и 

туристическите обекти; 
2.1.2.  Подобряване на образователната инфраструктура; 
2.1.3.  Подобряване на социалната инфраструктура; 
2.1.4.  Подобряване на здравната инфраструктура; 
2.1.5.  Подобряване на съпътстваща инфраструктура; 
2.1.6.  Стимулиране на информационните технологии; 

Към приоритет 2, специфична цел 2.2: 
2.2.1.  Пътна инфраструктура; 
2.2.2.  Рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони за 

обществен отдих; 
2.2.3.  Подобряване на енергийната инфраструктура; 
2.2.4.  Превенция от природни бедствия; 

Към приоритет 3, специфична цел 3.1: 
3.1.1.  Водоснабдяване и канализация; 

Към приоритет 3, специфична цел 3.2: 
3.2.1.  Изграждане на селищни пречиствателни станции; 

Към приоритет 3, специфична цел 3.3: 
3.3.1.  Качество на природните компоненти - въздух, почва, 

вода; 
3.3.2.  Модернизация на системата за управление на 

отпадъците; 
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3.3.3. Въвеждане на системи за превенция и контрол за 
опазване на околната среда; 

3.3.4. Развитие и опазване на екозоните; 

Към приоритет 4, специфична цел 4.1: 
4.1.1. Повишаване квалификацията на преподавателския 

персонал и заетите в социалната сфера; 
4.1.2. Интегриране на уязвими групи на пазара на труда, чрез 

повишаване на квалификацията им; 
4.1.3. Насърчаване на заетостта; 

Към приоритет 4, специфична цел 4.2: 
4.2.1. Съвместни дейности с неправителствени организации и 

държавни институции; 
4.2.2. Системни мерки за превенция на деца в риск; 
4.2.3. Подобряване на здравното обслужване; 

Към приоритет 4, специфична цел 4.3: 
4.3.1. Повишаване ролята на младите хора в обществения 

живот; 
4.3.2. Младежки инициативи; 

Към приоритет 5, специфична цел 5.1: 
5.1.1. Повишаване квалификацията на административният и 

ръководен персонал; 

Към приоритет 5, специфична цел 5.2: 
5.2.1. Развитие на публично-частните партньорства; 

Към приоритет 5, специфична цел 5.3: 

5.3.1. Изграждане на е-община; 

Към приоритет 5, специфична цел 5.4: 
5.4.1.  Въвеждане на ISO стандартите в общинската администрация; 

Към приоритет 5, специфична цел 5.5: 
5.5.1. Побратимяване с други общини и транснационално 

междурегионално сътрудничество; 
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4. Част IV. Описание на съвместните дейности и 
проекти със съседни общини 

Общински план за развитие 2005-2015 г. - Община "Марица" 

Съвместен проект между Общините: "Марица", "Родопи", "Пловдив", 
"Куклен", "Асеновград", "Садово", "Раковски", "Калояново". 

1. Реконструкция и доизграждане на път III-805 с реконструкция и 
доразвитие на пътен възел при с. Царацово; 

2. Обходен път "Източна тангента - Пловдив" (направление 
"Брезовско шосе" - Г-20, Г-10) - с. Войводиново с нов пътен възел 
при околовръстно шосе II-56; 

3. Изграждане на път Г-10; 
4. Изграждане на ново обходно трасе на път III-565 в участъка с. 

Маноле-с. Манолско Конаре към "Регионално депо за твърди 
битови отпадъци" и "Завод за преработка на твърди битови 
отпадъци- с. Шишманци"; 

5. Ел. подстанция с. Царацово; 
6. Ел. подстанция с. Войводиново; 
7. Магистрален газопровод по направление - Община "Калояново"; 
8. Магистрален газопровод по направление – Община 

"Раковски"; 
9. Канализационна мрежа на населено място и урбанизирани 
територии - с. Войводиново; 

10.Канализационна мрежа на населено място и урбанизирани 
територии - с. Царацово; 

11. Канализационна мрежа с Пречиствателна станция на населено 
място и урбанизирани територии - с. Рогош; 

12.Канализационна мрежа с Пречиствателна станция на населено 
място и урбанизирани територии с. Скутаре; 

13.Канализационна мрежа с Пречиствателна станция на населено 
място и урбанизирани територии с. Маноле; 

14.Канализационна мрежа с Пречиствателна станция на населено 
място и урбанизирани територии група - Костиево, Бенковски, 
Радиново; 

15.Зона за отдих по поречието на река Марица; 
16.Зона за отдих по поречието на река Марица; 
17.Зона за отдих по поречието на река Стряма - с. Калековец, с. 
Трилистник, с. Маноле; 

18.Зона за опазване на съхраненото и възстановеното биологично 
разнообразие по река Марица; 

19.Зона за опазване на съхраненото и възстановеното биологично 
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разнообразие по река Стряма; 
20.Зона за стопанска инициатива "Марица"; 
21.Регионално тържище с информационна борса за земеделска 
продукция - с. Калековец; 
22.Регионално тържище с информационна борса за животинска 

продукция - с. Граф Игнатиево; 
23.Научно - производствен комплекс за иновации и внедряване за 

нуждите на преработвателната промишленост - с.Бенковски; 
24.Научно - производствен комплекс за иновации и внедряване в 

земеделието - с. Рогош; 
25.Научно - производствен комплекс за иновации и внедряване в 

животновъдството - с. Маноле; 
26.Специализирано земеделско училище - с. Рогош; 
27.Специализирано индустриално училище - с. Бенковски; 
28.Регионално депо за твърди битови отпадъци - с. Шишманци; 
29.Зона за активен отдих и превантивна теро-терапия с. Войводи-ново 

- с. Скутаре; 
30.Зона за активен отдих в условията на възстановяване и опазване на 

биологичното разнообразие по река Пясъчник - с. Граф Игнатиево; 
31.Зона за активен отдих в условията на възстановяване и опазване на 

биологичното разнообразие с. Труд - с. Войводиново; 
32.Регионален център за възрастни хора с физически увреждания - с. 

Ясно поле; 
33. Регионален център на тракийската култура - с. Маноле; 

 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
175

5. Част V. Индикативни таблици за финансова 
реализация на планираните мерки и дейности за 
развитието на Община „Марица” (2005-2015г.) 

5.1. Средства от държавното финансиране- републикански 
бюджет, общински бюджет, търговски дружества с 
държавно и общинско участие 

5.2. Средства с източник - ЕС. Това са: 
 
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ 

1.Европейски фонд за регионално развитие/ЕФРР/-(The 
European Regional Development Fund - ERDF) 

 
Фондът е създаден 1975г и се прилага в национални програми 
за стимулиране на развитието, чрез безвъзмездни субсидии. 
Финансира модернизиране на инфраструктури, които 
допринасят за приспособяване на отделните региони; 
инвестиции за създаване на работни места; проекти за местно 
развитие и подкрепа на малки фирми; мерки, насочени към 
експлоатиране на потенциала на вътрешно-регионалното 
развитие; инвестиции в областта на образовението и 
здравеопазването;финансиране на проучвания или пилотни 
схеми относно регионалното развитие на ниво Общност 
относно туризъм, урбанистично развитие, култура и други; 
Фондът е част от бюджета на ЕС. 

 
 

2. Европейски социален фонд –ЕСФ (European Social Found-
ESF) 

 
Европейският социален фонд, създаден през 1957г., е 
основният финансов инструмент за инвестиции в хората на 
Европейския съюз. Той подпомага заетостта и хората за 
подобряване на техните умения и образование. Това от своя 
страна подобрява перспективите им за трудова заетост. 
Страните-членки и регионите разработват свои собствени 
Оперативни програми по линия на ЕСФ с цел задоволяване на 
“съществуващите по места” реални потребности. 
Европейският социален фонд в България, 2007-2013 г. 
България ползва средствата по линия на ЕСФ за развитие на 
своята работна сила и укрепване на публичната си 
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администрация. След всеобхватните икономически реформи, 
проведени през миналото десетилетие, страната трябва да 
постави акцент върху социалната защита и обучение на 
населението, като положи усилия за създаване на по-
висококвалифицирана и в по-висока степен защитена работна 
сила, както и на по-отговорна и ефективна, в своята работа, 
публична власт. 

3. Европейски селскостопански фонд за развитие на 
селските райони- Основен инструмент за провеждане на 
Общата селскостопанска политика на ЕС 

На база социално- икономическите условия, преобладаващи в 
селските райони на България, техните силни страни и 
потенциал, бяха дефинирани следните цели на Националния 
стратегически план за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г. 

• Развитие на конкурентно земеделие и горско 
стопанство и основан на иновации хранително-
преработвателен сектор. 

• Опазване на природните ресурси и защита на 
околната среда в селските райони. 

• Насърчаване на възможностите за заетост и 
подобряване качеството на живот в селските райони. 

4. Европейски фонд за развитие на рибарството-ЕФРР 
Фондът е създаден в отговор на кризата в сектора и е 
предвиден да съдейства за неговото преструктуриране и 
адаптиране 

5. Кохезионен фонд 

Кохезионният фонд помага на държавите- членки, чийто 
брутен национален продукт (БНП) на глава от населението е 
под 90% от средния за Общността, да намалят своето 
икономическо и социално изоставане, както и да стабилизират 
икономиката си. Той финансира действия в рамката на цел 
„сближаване” и е вече подчинен на същите правила на 
програмиране, управление и контрол, като ЕСФ и ЕФРЗ. 

За периода 2007-2013 г. Кохезионният фонд е насочен към 
Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, 
Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Чешката 
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република, България и Румъния. Испания има право на 
временна помощ, тъй като нейният БНП е по-нисък от средния 
за Европа на 15-те. 

Кохезионният фонд финансира действия, които се вписват в 
следните области:  

• трансевропейски транспортни мрежи, по-специално 
приоритетните проекти от европейски интерес, определени от 
Съюза; 

• околна среда. В това си качество Кохезионният фонд 
може също да участва в проекти, свързани с енергетиката или 
транспорта, стига те да носят предимства за околната среда: 
енергийна ефективност, използване на възобновяеми 
енергийни източници, развитие на железопътния транспорт, 
подкрепа на интермодалността между различни видове 
транспорт, засилване на обществения транспорт и пр.  

 
5.3.Безвъзмездни средства, от други източници (вкл. 
Частния бизнес) 
 
5.4.Привлечени средства, чрез дългови инструменти 
 
Финансиране с кредити 
Източниците на обслужване на дълга са: собствени и общата 
изравнителна субсидия по чл.34 ал1 т.3 от Закона за 
общинските бюджети. Годишния размер на плащанията по 
дълга за всяка отделна година не може да надвишава 25% от 
общата сума на собствените приходи и общата изравнителна 
субсидия по последния заверен годишен отчет за 
изпълнението на бюджета на общината. 
Финансиране чрез 
 
5.5. Публично-частни партньорства 

Стимулирането на публично-частното партньорство ще 
спомогне за изграждането на капацитет за получаване и 
усвояване на средства от европейски финансови инструменти.  
ПЧП може да се приложи в следните области: 

• Устройствено планиране и земеползване; 
• Транспорт и пътища; 
• Управление на отпадъците; 
• Управление на водните ресурси; 
• Енергетика; 
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• Енергийна ефективност; 
• Озеленяване и др. 

- Изключително важно е съфинансирането на 
набелязаните мерки (проекти) със средствата на частния 
бизнес. Включването на частния бизнес в процеса на 
финансиране е показател за действуващо партньорство 
между заинтересованите страни и осъзнатата от бизнеса 
необходимост за съвместни действия по реализацията на 
плана, осъзнаване на осезаема възвръщаемост на вложените 
средства. 

На принципа на „Допълняемост на средствата" са разчетени за 
финансиране и цитираните в част ІV мерки, чието изпълнение 
е подкрепата на съседните общини и областната управа ще 
има надобщински ефект. 

Много е важен правилният подбор на обекти за проектиране, 
чието изпълнение в първата половина на 7-годишния планов 
период ще допринесе за бърза възвръщаемост на вложените 
финансови средства и ще допълни общинските ресурси за 
останалата половина на периода. Вторият период (2007÷2015 
г.) включва мерките, за които вече е създадена проектна 
готовност. През него естествено, също ще се инвестира в 
създаване на "Проектна готовност": първо, защото за 
времето на първия период не е възможно да се подготвят 
всички проекти по предстоящия процес на реализация на 
ОПР и второ, защото ежегодните отчети пред ОС и 
решенията му могат да предизвикат пренасочване на някои 
от избраните посоки за развитие на общината. Същественото 
отличие на Втория планов период от Първия е, че при добри 
разчети и подготовка, Общината може да очаква в 
съфинансирането да се включат и средства от съответните 
фондове на ЕС. 

Особеност на финансовата рамка /отразено, съответно в 
ИФТ/, която поставя Общината в допълните две години след 
изтичане на 7-годишния планов период. 

В ИФТ и в годишните ПРОПР за 2014 и 2015 г ще се 
отбележат размера и произхода на онези финансови 
средства, с които ще стане възможно окончателното 
изпълнение на мерките, описани в настоящия ОПР. 
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6. Част VI. Организация за изпълнение, наблюдение и 
оценка на изпълнението на ОПР "Марица".  

6.1. Организация на изпълнението 

Разработването и прилагането на ясни процедури за наблюдение 
върху изпълнението на плана е от изключително важно значение 
за получаване на точна и навременна представа за това дали се 
постигат заложените цели и приоритети на развитието, за 
откриване на пропуски, трудности и спънки в реализацията на 
отделна дейност или комплекс от дейности, за настъпили сериозни 
промени в средата и обстоятелствата, налагащи коригиращи 
действия. 

Контролът върху изпълнението на общинския план ще се 
осъществява от Кмета и Общинския съвет. С оглед постигане 
на оптимален ефект и оперативност в процеса на наблюдение и 
оценка на изпълнението ще се създаде Мониторингова група, в 
която ще бъдат включени общински съветници, представители 
на Общинската администрация и представители на другите 
институции неправителствения сектор, бизнеса, държавни 
структури. Броят и съставът на Мониторинговата група се 
одобрява по предложение на Кмета с решение на Общинския 
съвет. Ролята на тази група е да следи изпълнението на 
общинския план за развитие, да дава насоки и препоръки за 
корекции в действията на групите за изпълнение, да изготвя и 
представя на Общинския съвет и Кмета годишни доклади с оценка 
за изпълнението на Плана за развитие. В докладите следва да 
бъде отразено: кои от поставените задачи за съответния период 
са изпълнени и кои не са; степента на достигане на заложените 
индикатори; причини за пълно или частично неизпълнение на 
отделни или комплекс от дейности; настъпили промени и 
необходимост от преориентация към други дейности, мерки и цели. 
Окончателни доклади на работната група за изпълнението на плана 
в края на всяка година след изтичането на тригодишния период 
по изпълнението на плана се възлага междинна оценка и 
Заключителен доклад за целия период се изготвя от Кмета на 
общината. Докладите се внасят за одобрение от Общинския съвет. 



Общински план за развитие на Община „Марица„ 2005-2015 г , 

 приет с решение №84/29.05.2008г. на Общински съвет 
180

6.2. Системи и процедури за наблюдение на изпълнението 

След приемането на ОПР от Общински съвет и назначаването от 
Кмета на постоянна Мониторингова работна група от същата се 
изработват Индикатори за наблюдение, разпределени на сектори. 
Утвърдената работна група може да детайлизира списъка на 
индикаторите за наблюдение. 

Индикатори за наблюдение на икономическото развитие: 

- брутен вътрешен продукт, вкл. по отрасли; 
- брой стопански единици, вкл. по отрасли; 
- нетни приходи от продажби, вкл. по отрасли; 
- брой фирми с внедрени системи за качество по IS0 и др. 
- заети площи с култури и средни добиви; 
- размер на обработваемата земя и пустеещи земи; 
- брой животни и средна продуктивност; 
- брой туристи; 
- брой превозени пътници по видове транспорт; 
- обем на строителството; 
- обем на външните инвестиции; 
- обем на отпуснати кредити, вкл. по отрасли; 
- обем привлечени средства от външни програми и проекти; 

За социалната сфера: 
- брой на населението; 
- основни демографски характеристики /брачност, раждаемост, 
смъртност, механичен и естествен прираст/; 

- брой заети и безработни лица и коефициенти на заетост и 
безработица; 

- обхванати лица от програми за заетост; 
- обхванати лица от социалните услуги; 
- средна работна заплата и среден доход на домакинство; 
- брой деца в детски градини и ученици в училищата; 
- усвоени средства за изграждане и ремонт на социалната 
инфраструктура; 

- усвоени средства за закупуване на ново оборудване и 
обзавеждане; 

- усвоени средства за културни и спортни инициативи; 
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За инфраструктурата: 

- брой или км. изградени (ремонтирани) подменени елементи на 
пътната инфраструктура /пътища, улици, пътни съоръжения и др./; 

- брой или км. изградени/ремонтирани/подменени елементи на 
енергийната инфраструктура /подстанции, трафопостове, мрежи 
и др.; 

- брой или км. из.градени/ремонтирани/подменени обекти на 
водостопанската инфраструктура, водоеми, водопроводи, мрежи, 
канализации, хидромелиоративни съоръжения/; 

- брой или км. изградени/ремонтирани/подменени елементи на 
съобщителната инфраструктура /централи, клетки, кабелни 
мрежи, станции и др./; 

- площ санирани жилища; 
- брой актуализирани устройствени планове. 

За околната среда: 

- замервания на параметрите на компонентите на околната среда 
/състояние на въздуха, водите, почвите, шума/; 
- брой/площ нерегламентирани сметища; 
- новосъздадени или благоустроени зелени площи. 

Съществен елемент от мониторинга и преценката за това доколко и как 
е изпълнен общинският план за развитие, ще бъде предвидената по 
закон междинна оценка на изпълнението, която ще се направи след 
изтичане на третата година на плановия период, т. е. в началото на 
2010 год. 

Задачи на Мониторинговата работна група: 

- разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на 
изпълнението на плана; 

- периодично извършва преглед на постигнатия напредък по 
отношение на целите; 

- анализира резултатите от изпълнението на мерките и степента на 
постигането на целите; 

- разглежда резултатите от междинната оценка; 
- разглежда предложения за преразпределение на средствата по 
мерките; 

- предлага промени свързани с постигането на плана. 
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6.3. Оценка за изпълнението на ОПР 

Реализацията на стратегически план за развитие на една община е 
сложен и многообразен процес, свързан с влиянието на фактори и 
обстоятелства в един сравнително дълъг период от време, при 
различни политически, икономически и социални ситуации, 
въздействие на международни фактори и промени в микро- и 
макросредата. Много е важно да се подчертае, че общинският план 
дава перспективи и насоки за развитие и те не могат да бъдат строга 
рамка, ограничаваща възможните мерки и дейности. 

Следователно, не е възможно да се предвидят точно всички промени, 
които ще настъпят при изпълнението на плана и програмата за 
реализацията му. Поради тези причини, изпълнението на общинския план 
следва да се възприема като един непрекъснат процес на 
наблюдение, контрол и актуализация, учейки се от грешките, 
трудностите и неуспехите и коригиране на съществуващите вече 
насоки за развитие и дейности, адаптирайки ги към настъпилите нови 
обстоятелства и променена среда. 

Актуализацията на общинския план ще се извършва при настъпили 
съществени политически и социално-икономически промени и 
необходимост от корекции в набелязаните цели и приоритети. 
Конкретни корекции по изпълнението на дейностите ще се отразяват в 
годишните програми за реализация. Както в единия, така и в другия 
случай ще се вземат предвид докладите на Мониторинговата група. 

Процесът на надзор, оценка и актуализация се организира от Кмета на 
общината като актуализираният общински план и програмите за 
реализация се одобряват от Общинския съвет. 

Освен ежегодната (постоянна) оценка за изпълнението на ОПР след 
изтичането на първия тригодишен период ще бъде извършена 
"Междинна оценка", която ще бъде възложена от Кмета на общината на 
независима работна група. Заключенията от междинната оценка, които 
също се докладват за приемане от Общински съвет - "Марица", са много 
важни за продължаване изпълнението на ОПР или промяна в избраната 
посока, да бъдат коригирани мерките и преразпределени средствата. 

Тази оценка включва: 

- Оценка на ефективността на използваните ресурси за 
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изпълнението на Плана; 
- Анализ на положителните и отрицателните фактори при 
изпълнение на програмата; 

- Оценка на общото въздействие; 
- Оценка на степента на постигане на целите и устойчивост на 
резултатите; 

- Изводи и препоръки относно прилагането на политиката за 
общинско развитие; 

6.4. Програма за реализация на ОПР (ПРОПР) 

Програмата за реализация на общинския план за развитие е механизъм 
за изпълнението на всяка поставена цел. ПРОПР е съвкупност от 
ресурсно осигурени мерки. Създава се за всяка последваща година и 
включва само онези мерки, които отговарят на следните критерии: 

- има техническа проектна готовност (ТП, РП, ОВОС и др.); 
- проектът е реалистичен (ресурсно осигурен); 
- известно е кой е крайният ползвател и е ясен очаквания ефект; 
- има многопосочно въздействие върху общината; 
- осигурена координация с други дейности. 

ПРОПР е законодателно обвързана със ЗРР и ЗОБ, от които произтичат-
структурирането и източниците за финансирането и. 

Програмата за реализация на ОПР е последващ етап в процеса на 
общинското планиране и е тясно свързан с проекта за бюджета на 
общината. По време на изготвянето им двете дейности съвпадат. За 
изпълнението на ПРОПР, Кмета на общината ще възлага на 
наблюдаващата изпълнението на ОПР група "Последваща оценка", 
която става основа за следващата годишна ПРОПР. ПРОПР не е 
структурен елемент на ОПР, а негово следствие и за това не е предмет 
на настоящата разработка. Краткото описание на неговата същност е 
направено за да има яснота у ползвателите на ОПР, кои ще бъдат 
задължителните следващи стъпки на планиране.  
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7. Част VII. Мерки за осигуряване на партньорство публичност 
и прозрачност при изработване и реализация на ОПР 
"Марица"  

Първите мерки се отнасят към създаването на ОПР, а след 
изработването му пряко визират процеса на прилагането му. 

Планът за развитие на Община „Марица” е разработен със съвместната 
работа на представители на заинтересованите страни: 

Кмета на общината и неговия екип, формациите на гражданското 
общество, социалните и икономическите партньори; 

В предстоящият планов период 2005 - 2015 г. управленският екип на 
местната власт ще работи в избраната посока на съвместни действия 
по изпълнението и упражняване на контрол за изпълнението на ОПР. 
Екипът поема отговорността за стратегическата насоченост на Плана и 
своята управленческа програма, като непрестанно я съгласува и 
подчинява на вижданията и партньорството с гражданското общество. 
Проектът на ОПР - "Марица" ще бъде представен на обществено 
обсъждане, преди да бъде обсъждан и приет от местния парламент. 
Получените допълнения ще станат част от документа, който ще 
разглежда Общинския съвет. Информираността е предпоставка за 
получаване на обществена подкрепа на плана във фазата на неговата 
реализация. Общественото обсъждане на  

Проекта за ОПР ще се проведе чрез: 
- представяне на основните цели и приоритети на плана в местните 
медии и съобщаване срока и местата за събиране на мнения и 
предложения от гражданите; обсъждане на целите, приоритетите, 
мерките и конкретните проекти на срещи организирани от общинската 
управа, с партньорите; 
- организиране на събирането на предложения на гражданите чрез 
кутии за мнения в сградите на общината, читалището и други 
обществени места - кметства, кина, средно училище, видео-клубове и 
др.; 
- създаване на временна комисия за набиране и обобщаване на 
предложенията след изтичането на срока за тяхното представяне; 
- провеждане на среща на общинската управа с гражданите по повод 
подготовката на Проект за общински план за развитие 

- в местния парламент; 
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Одобреният от Общинския съвет "Марица" - Актуализиран ОПР 2005-
2015 г. ще бъде предоставен на заинтересованите страни на 
електронен и хартиен носител. Копията ще бъдат на разположение за 
ползване при Секретарят на общината и при Председателя на 
Общински съвет. Пълният текст на ОПР - "Марица", ще бъде 
публикуван и на уеб - страницата на общината. 

Следващата стъпка е осъществяването на граждански контрол на 
реализацията на Плана и изграждането на обществени нагласи за 
дефиниране на целите и приоритетите на общината през първия 
планов период на участие на България и Община „Марица” в 
Европейския съюз -2007-2013г. Публичните отчети и обсъждания на 
постигнатите резултати са основни инструменти на гражданския 
контрол върху изпълнението. Преди разработването на всяка годишна 
програма за реализация на плана чрез медиите ще се съобщава на 
широката общественост какво конкретно се предлага да бъде 
включено в съответната програма и ще се събират мнения и 
предложения в писмен и електронен вид. Преди окончателното 
оформяне на годишната програма за реализация ще се провежда 
публично обсъждане. Подобно широко публично обсъждане ще се 
прави при всяка актуализация на плана, наложена от настъпили 
сериозни промени в социално- икономическата среда и 
нововъзникнали проблеми и потребности. 

При реализацията на плана ще се разчита на тези, които контролират 
капитала и човешките ресурси, активното участие на местния бизнес и 
на гражданското общество; ще се наблегне на ролята на 
неправителствените организации; ще се търси сътрудничество с всички 
местни структури, които могат да съдействат и допринесат за по-
успешно и качествено изпълнение на дейностите; ще се изграждат 
публично- частни партньорства с бизнеса и НПО сектора за съвместно 
разработване, кандидатстване и управление на проекти. 
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8. Част VІІІ. Списък на използваните съкращения 
 
ЗРР - Закон за регионалното развитие 
МРРБ - Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 
НОПРР - Национална оперативна програма за регионално развитие 
НПР - Национален план за развитие 
НСРР - Национална стратегия за регионално развитие 
ОПР - Общински план за развитие 
ПРОПР - Програма за реализация на общинския план за развитие 
ОбСР - Областен съвет за развитие 
ОСР - Областна стратегия за развитие 
РПР - Регионален план за развитие 
РСР - Регионален съвет за развитие 
РЦВ - Регион за целенасочено въздействие 
ССВЗ - Силни страни, слаби страни, възможности, заплахи 
ЕС - Европейски съюз 
ЗОБ - Закон за общинските бюджети 
ЮЦРП - Южен централен район за планиране 
ОУП - Общ устройствен план 
ННС - Национална напоителна система 
ВКМ - Вътрешно - канална мрежа 
НПО - Неправителствена организация 
ТСБ - Териториално статистическо бюро 
АЗ - Агенция по заетостта 
БТ - Бюро по труда 
ОС - Общински съвет 
СФ - Структурни фондове 
КФ - Кохезионни фондове 
ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие 
ЕП - Европейски парламент 
ИФТ - Индикативна финансова таблица 
СОЗ - Санитарно-охранителна зона 
ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадните води 
ПРСР - Програма за развитие на селските райони 
ОПРР - Оперативна програма „Регионално развитие” 
ОПАК - Оперативна програма „Административен капацитет” 
ОПОС - Оперативна програма „Околна среда” 
ОПРСР - Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 
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ПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 
 
Закон за регионалното развитие 
Закон за местното самоуправление и местната администрация 
Закон за общинската собственост 
Закон за здравеопазването 
Закон за лечебните заведения 
Наредба № 29 на МЗ 
Закон за образованието Закон за туризма 
Закон за опазване на околната среда  
Закон за опазване на водите и почвите от замърсяване  
Закон за опазване на земеделските земи 
Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на 
вредни вещества в почвата 
Почвена карта на България - 1968 г. 
Нормативни документи на МС  
Закон за бюджета на Р България - 2005 г.  
Закон за общинските бюджети 
Статистически сборник на Пловдивска област за 1998 ÷ 2002 г. 
Годишник на общините в Р България - 2002 г. 
Статистически данни от РСБ - Пловдив 
Информация от организации и Фирми на територията на 
Община "Марица" 
Данни на БТ-Марица 
Методически указания на МРРБ за разработване на ОПР - 2004 
г Решения, материали и документи на ОбС - Марица  
Стратегия за развитие на Община „Марица” 2000÷2006 г. 
Планово задание за ОУП – Община "Марица" - 2002 г. 
Програма за изпълнение на ОУП – Община "Марица" - схеми за 
развитие на инфраструктурата /транспортна, електрификация, 
газификация/ Общинска стратегия за опазване на околната 
среда - отпадъци /актуализация на ОП за управление на 
отпадъците / на Община „Марица” - 2003 г 
Програма за опазване на околната среда в Община „Марица” - 
2005 г. Програма за опазване на биологичното и 
ландшафтното разнообразие на Община „Марица”  
СИП /3 годишна/ - Община "Марица" 
Национална стратегия за регионално развитие за периода 2005 
- 2015г. 
Национален план за регионално развитие 2000 ÷ 2006 г.  
Национален план за икономическо развитие 2000 ÷ 2006 г. 
България - 2002 - Социално икономическо развитие Районите и 
областите на България 
Регламенти на ЕС за Структурните и присъединителните 
фондове Стратегия за участие на България в Структурните и 
Кохезионните фондове 
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Редовен доклад на ЕК за напредъка на България в процеса на 
присъединяване (01, 02, 03 год.) 
Регламент на съвета (ЕО) 1260/1999 г., относно общите 
условия за СФ.  
Регламент /ЕС/ 1266/1999 г, относно координираната помощ за 
страните -кандидатки в рамките на пред присъединителната 
стратегия и в съответствие с Регламент 3906/1989 г. 
Регламент (ЕО) 1783/1999 г.на ЕП и на Съвета относно ЕФРР 
Индикатори за измерване на ефекта от прилагане на 
Общинските стратегии /2001 г. Интернет – източници 
Концепция на МИЕ за прилагане на Публично-частните 
партньорства; 
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.” 
Оперативна програма „Регионално развитие” 
Оперативна програма „Административен капацитет” 
Оперативна програма „Околна среда” 
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 
 


