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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АД
ЕАД
ЕООД
МБАЛ

Акционерно дружество
Еднолично акционерно дружество
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Многопрофилна болница за активно лечение
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
МКБППМН
непълнолетни
МОН
Министерство на образованието и науката
НСИ
Национален статистически институт
ООД
Дружество с ограничена отговорност
ОПЛ
Общопрактикуващ лекар
ОПРР
Оперативна програма за регионално развитие
ОУ
Основно училище
РЗИ
Регионална здравна инспекция
СБАЛ
Специализирана болница за активно лечение
СОУ
Средно общообразователно училище
СПИ
Социално-педагогически интернат
СПИ
Социално-педагогически интернат
СРМ
Свободно работно място
ТСБ
Териториално статистическо бюро
ЦДГ
Целодневна детска градина
ЦСРИ
Център за социална рехабилитация и интеграция
ОПР
Общински план за развитие
МРРБ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ОСР
Областна стратегия за развитие
ЗРР
Закон за регионалното развитие
БВП
Брутен вътрешен продукт
НКПР
Национална концепция за пространствено развитие
РПР
Регионален план за развитие на район от ниво 2
ВЕИ
Възобновяеми източници на енергия
ДМА
Дълготрайни материални активи
ПЧИ
Преки чуждестранни инвестиции
ОЕТК
Общ европейските транспортен коридор
ГКПП
Гранично-контролен пропускателен пункт
ИКТ
Информационни и комуникационни технологии
ПСОВ
Пречиствателна станция за отпадни води
МОСВ
Министерство на околната среда и водите
РИОСВ
Регионална инспекция по околната среда и водите
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
4

ПВТ
ПРЗ
ЗБР
ЗМСМА
ЗОС
ЗДС
ЗМВР
ЗМДТ
ИБЦ
ОПАК
ЗУТ
ЗОП

Подземно водно тяло
Продукт за растителна защита
Закон за биологичното разнообразие
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за общинската собственост
Закон за държавния служител
Закон за министерство на вътрешните работи
Закон за местните данъци и такси
Информационен бизнес ценър
Оперативна програма „Административен капацитет”
Закон за устройство на територията
Закон за обществените поръчки
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1.ВЪВЕДЕНИЕ
1.1.Същност и предназначение на общинския план
1.1.1. Обхват на общинския план за развитие
Общинският план се фокусира върху развитието на община Марица през следващите
седем години. Документът има средносрочно действие и очертава стратегическата рамка
и реалистична програма за развитието на местната общност през следващия програмен
период на 2014-2020.Пространственият обхват на Общинския план за развитие на община
Марица включва землищата на всички населени места в рамките на административнотериториалната общност. А именно пространственият обхват на ОПР включва
прилежащите й деветнадесет села и техните землища.
1.1.2. Цел и задачи на общинския план
Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие Общинският план за развитие
определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с
областната стратегия. Този план е основният инструмент за управление на община
Марица през следващите седем години. Предназначението на ОПР е да интерпретира и
конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в
България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения
за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските
предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на местната общност.
Цел
Основната цел на Общинския план за развитие е да очертае обща рамка и поредица от
конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският
план на Община Марица е оперативен документ, обединяващ целите и начините за
тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на
област Пловдив и действащите устройствени планове на населените места.
Задачи
За успешното постигане на така формулираната основна цел са заложени и изпълнени
следните задачи:

▪ осъществени са: - планиране на дейностите във времето, разпределение на
отговорностите между отделните експерти, коректна и постоянна комуникация с
Възложителя , Община Марица и всички заинтересовани страни;

▪ формулирана е ясна и последователна методология за разработването на ОПР;
▪ определена е структура на ОПР, отчитаща „Методически указания за разработване
на Национална стратегия за регионално развитие на Република България /20122022/, Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 /2014-2020/, Областни
стратегии за развитие /2014-2020/ и Общински планове за развитие /2014-2020/”
/„Методически указания за разработване на „Национална стратегия за регионално
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развитие на Р България 2012-2022”, Регионални планове за развитие на районите от
ниво 2 -2014-2020 г, „Областни стратегии за развитие 2014-2020 г” „Общински
планове за развитие 2014 - 2020 г””/ на МРРБ одобрени със Заповед на Министъра
на МРРБ № РД-02-14-2402/22.11.2011 г.;

▪ осигурено е информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и синтез на
данни от разнообразни източници;

▪ направено е проучване на основните законодателни и стратегически документи за
обобщаване на изводи;

▪ направен е комплексен анализ на съвременната ситуация в общината;
▪ изведена е обобщена оценка за проблемите и потенциалите на Общината, заедно
от синтезен SWOT анализ;

▪ приложен е ясен подход за формулиране на изпълними стратегически
предложения;

▪ формулирана е визия за развитие и формулиране на цели, приоритетни области и
съпътстващите ги мерки;

▪ разработени са поредица от инструменти за реализацията на плана, съобразени с
„Методически указания за...”;

▪ проведени са успоредни дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към
различни целеви групи /основен инструмент за генериране на идеи/. Резултатите от
публичните дейности са неразделна част от подхода за изграждане на стратегия на
общинския план и основни аргументи за стратегическите му послания.
1.2.Предпоставки за разработването на общинския план
1.2.1. Законодателна рамка
Общинският план за развитие /ОПР/ на община Марица е основен елемент от системата
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие.
Обемът и съдържанието на ОПР се определят от Закона за регионалното развитие и
правилника за неговото прилагане. Общинският план определя средносрочните цели и
приоритети за развитието на общината. Той осъществява прехода между документите на
областно и градско ниво, въведени от Закона за регионалното развитие и Закона за
устройство на територията. Общинският план в най-голяма степен спомага за
съгласуваността на отделните стратегии, концепции и планове за стратегическото и
устройственото планиране на националното пространство. Същността на функционалната
обвързаност между Областната стратегия за развитие /ОСР/ и ОПР се изразява от нуждата
за съответствие и липсата на конфликт между стратегическите компоненти на двата
документа. За тази цел, стратегическите цели и приоритети от по-високото областно ниво
се интерпретират и получават подходящ конкретен израз в рамките на общинското
развитие. В съответствие с чл. 12 и чл. 13 от ЗРР, общинският план задължително следва
Стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските
планове за развитие.
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Общинският план следва да съответства и на заложените в Концепцията за
пространствено развитие на общината постановки, като към момента на разработването
на ОПР подобна концепция не е налична. „Методическите указания...”представят нуждата
от отчитане на предвижданията в действащите устройствени планове. Общинския план за
развитие на Община Марица отговаря на прогнозното развитие на селата и техните
землища, определено от Общия устройствен план на община Марица, приет 2010г.
В съответствие с чл. 13 от ЗРР, документът се приема от общинския съвет по предложение
на кмета на общината. Кметът на общината организира и контролира дейностите по
изработването и реализацията на ОПР, а общинският съвет обсъжда и приема
разработката или актуализацията на документа. Осигуряването на публичност и участието
на заинтересованите страни в процесите е условие без което не може да се подготви
пълноценен и законосъобразен управленски документ. Съгласно разпоредбите на ППЗРР,
кметът и общинският съвет съвместно обезпечават прозрачността и откритостта на
дейностите по ОПР.
1.2.2. Стратегическа рамка
Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността на ОПР с
основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Стратегията Европа 2020
Стратегията Европа 2020 е десет годишната рамка за управление на ЕС.
Предизвикателството пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване на
съществуващите проблеми, но включва и желанието да бъде провокиран нов
икономически растеж. Икономическият растеж на Европа трябва да бъде поинтелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. Предложеният модел категорично извежда
значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и преодоляването на
социалните неравенства към постигането на балансирано европейско развитие.
Интелигентният, устойчивият и приобщаващият растеж на Европа придобива конкретен
образ с дефинирането на пет ключови цели. Целите са измерими и обвързани с прецизни
индикативни стойности, трябва да бъдат постигнати до 2020 и покриват темите за
иновациите,
дигиталната
икономика,
заетостта,
младежките
политики,
производителността, бедността и ресурсната обезпеченост. Ефективността на стратегията
изисква координирани и комбинирани инициативи и на европейско, и на национално
ниво. Подобно изискване е довело до приравняването на общоевропейските цели към
условията в отделните държави.
Българското правителство предвижда увеличение на заетостта на населението между 20
и 64 години от 63% през 2012 г. /според данни на Евростат/ до 76%. Екологичните цели на
националното ни развитие са намаляване на емисиите на парникови газове с 20% спрямо
1990, 16% относителен дял на енергията от възобновяеми източници от крайното брутно
енергийно потребление, подобряване на енергийната ефективност с 25% и намаляване на
енергийната интензивност на БВП с 50% до 2020. В социалната сфера, преждевременно
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напусналите училище трябва да бъдат снижени до 11%, докато дела на лицата с висше
образование на възраст между 30 и 34 години следва да стане 36%.
Национална програма за развитие „България 2020”
Националната програма за развитие „България 2020” е програмен документ, поставящ
рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в България.
„България 2020” изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020” в
границите на страната. НПР БГ2020 е насочена към осигуряването на балансирано
социално-икономическо развитие в България при ускоряване на икономическия растеж и
повишаване на жизнения стандарт в дългосрочен аспект.Националната програма
проследява актуалното състояние на факторите за икономическо развитие и се стреми
към тяхното равностойно разглеждане, но и приоритетно фокусиране върху някои от тях.
Идентифицирани са следните основни фактори – човешки капитал, заетост, физически
капитал, инфраструктура, технологии и информационни системи.
На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови прогнози, НПР
БГ2020 мотивира своите визия, три стратегически цели и осем приоритета.
Предложенията поставят акцент върху развитието на образованието и здравеопазването,
достигането до по-високи равнища на заетостта, инфраструктурни подобрения,
приложение на иновативни подходи в икономиката, възстановяване на аграрния сектор.
Националната стратегия за регионално развитие
Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното,
равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода 2012-2020.
Стратегията следва да осигури начините и да обозначи средствата за намаляване на
неравенствата между отделните региони, области и общини в страната. Стремежът за
постигането на баланс продължава общата Кохезионна политика на ЕС на национално
ниво.
НСРР е интегрирана стратегия за развитие, осигуряваща координация между
управлението на различните сектори и условия за реализация на НПР БГ2020. Целите и
приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес, формирането
на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и техническата
инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство.
Национална концепция за пространствено развитие
Устройството и управлението на националната територия до 2025 г. се регламентира от
първата Национална концепция за пространствено развитие. Концепцията съдържа
средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на
териториалните ресурси. НКПР осигурява и подходяща основа за териториална
насоченост и израз на секторните политики и стратегии.
Националната концепция изтъква важността на успешната териториална интеграция на
страната ни в европейското пространство чрез развитието на български транспортни,
екологични и културни оси и свързването им с международните коридори. Акцент се
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поставя върху постигането и поддържането на умерено полицентрична мрежа от градове,
предпоставка за по-балансирано териториално развитие и съживяване на селските и
периферните райони.
НКПР определя главни, второстепенни и регионални транспортни оси. Територията на
Община Марица лежи на кръстопът на една от главните и една от второстепенните
транспортни оси, определени от НКПР.
Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020
Регионалните планове за развитие продължават и конкретизират предвижданията на
НСРР, отразявайки спецификата на различните райони в България. Регионалният план на
Южен централен район насочва и рамкира разработването на Областната стратегия за
развитие на област Пловдив и Общинските планове за развитие на общините от нейния
обхват. РПР на ЮЦР за периода 2014-2020 подчертава важността на балансираното
развитие, търсещо преодоляване на неравенствата между отделните области и общини,
възстановяване на нарушеното равновесие между селските райони и градските центрове
и повече възможности за успешно междуобщинско сътрудничество.
Областна стратегия за регионално развитие на област Пловдив 2014-2020
Областната стратегия за развитие на област Пловдив е стратегическата рамка за
Общинския план за развитие на община Марица. Стратегическите цели и приоритетните
сфери за развитие, заложени в областната стратегия, са отчетени и заложени в
съдържанието на общинската стратегия за развитие. ОСР от своя страна следва рамката на
РПР на Южен централен район, като я доразвива и допълва според местните
особености.Въз основа на анализа на проблемите и нуждите, силните и слаби страни,
възможностите и заплахите за социалното и икономическо развитие на Пловдивска
област са определени следните стратегически цели и приоритети за бъдещото развитие
на областта.
Главна стратегическа цел на ОСР: Повишаване на качеството на живот на населението в
област Пловдив чрез изградена конкурентна икономика и създадена привлекателна
жизнена среда.
Основни стратегически цели:

▪ Стратегическа цел 1: Ускоряване на социално-икономическото развитие на областта
чрез подкрепа на иновациите и модернизацията на икономическата структура.

▪ Стратегическа цел 2: Повишаване на инвестиционната и туристическа атрактивност.
▪ Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурната осигуреност на
територията.

▪ Стратегическа цел 4: Стимулиране на интегрираното градско развитие и
подобряване на свързаността на градовете с околните територии.

▪ Стратегическа цел 5: Социално сближаване и намаляване на междуобщинските
диспаритети чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура.
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Основни приоритети, дефинирани от Главната и основните стратегически цели:

▪ Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката Приоритет 2:
Стимулиране на инвестиционната активност и повишаване на нивото на заетост.

▪ Приоритет 3: Подобряване на качеството и достъпността до образователни и
здравни услуги за подобряване на качествените характеристики на човешките
ресурси.

▪ Приоритет 4: Културно и природно наследство като потенциал за генериране на
допълнителен устойчив растеж.

▪ Приоритет 5: Използване на градските центрове като опорни центрове на
развитието на територията и източници на приобщаващ устойчив растеж.

▪ Приоритет 6: Достъпност, свързаност и качество на средата.
▪ Приоритет 7: Ефективна държавна администрация в услуга на гражданите и бизнеса.
Регионална устройствена схема на Общините Марица, Родопи, Садово, Куклен и
Пловдив
Районната устройствена схема на Общините Марица, Родопи, Садово, Куклен и Пловдив е
сложен и многопластов проект от високото ниво на териториалното планиран, с пилотен
характер. С районните устройствени схеми се определят: изискванията към устройството
на териториите в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие,
Национална концепция за пространствено развитие, Регионален план за развитие на
Южен централен район и Областна стратегия за регионално развитие на област Пловдив;
общата структура на територията на района, общото предназначение на териториите по
чл. 7 от ЗУТ и общите изисквания към използването, опазването и устройството им;
разположението и бъдещото развитие на обектите, мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура с национално и регионално значение; развитието на
мрежата от населени места в района и центровете с национално и регионално значение;
мерките за опазване и подобряване на околната среда, за предотвратяване или
намаляване на вредни въздействия върху околната среда и здравето на населението.
Главна стратегическа цел: Създаване на устройствени условия за постигане на целите на
икономическото и социалното развитие, опазване на околната среда и равенство в
условията за обитаване, труд и отдих на населението.
Основни стратегически цели:

▪ Стратегическа цел 1: Ефективно, балансирано и репродуктивно използване на
природните и производствените ресурси на групата общини;

▪ Стратегическа цел 2: Преразпределяне на функции (съществуващи и нови) между
центъра на териториалната общност - гр. Пловдив и други населени места в
съседните общини за постигане на балансирано функционално развитие и по-високо
ниво на обслужване;

▪ Стратегическа цел 3: Създаване на устройствени условия за интензивен
икономически растеж;
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▪ Стратегическа цел 4: Развитие на обществения транспорт и пътната мрежа на
територията на групата общини и достъпа на населението и икономическите субекти
до магистралната транспортна инфраструктура и зони за отдих в планинските части
на територията;

▪ Стратегическа цел 5: Интегрирано опазване на КН и използването му като фактор за
икономически растеж

▪ Стратегическа цел 6: Опазване и подобряване на качествата на околната среда.
Основни приоритетни оси, дефинирани от Главната и основните стратегически цели:

▪ Приоритетна ос 1: Създаване на условия за повишено качество на живот, за
професионална и личностна реализация на хората, за съхраняване на социалните
общности на принципа на равнопоставеността, толерантността и достъпа до работни
места и услуги.

▪ Приоритетна ос 2: Развитие и обновяване на транспортно-комуникационната и
инженерно-техническата инфраструктура при оптимално опазване на околната
среда;

▪ Приоритетна ос 3: Създаване на благоприятни условия за повишаване на
привлекателността на територията за развитие на икономически дейности;

▪ Приоритетна ос 4: Създаване на устойчива система за обитаване със съвременен
стандарт и високо качество чрез използване на наличните ресурси и опазване на
плодородните земеделски земи.

▪ Приоритетна ос 5: Опазване на природното и културното наследство и
интегрираното им използване като ресурс за устойчиво развитие.
1.2.3. Стратегии и програми на община Марица
1.3. Структура на общинския план
Общинският план за развитие на община Марица е структуриран спрямо разпоредбите на
чл. 13 от ЗРР. Включени са всички необходими елементи, разкриващи състоянието на
настоящата ситуация, предвидената стратегия за развитие 2020 и начините за нейното
осъществяване, включително и чрез реализацията на конкретни проекти. Всеки един от
приложените елементи е разработен на основата на предварително разписани подход и
съвкупност от методи.
Методически, планът обединява четири основни части – анализ, оценка, стратегически
предложения и набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация.
Четирите основни части са логически обвързани и всеки следващ представлява
хронологично и смислово продължение на предходната част.
Съдържателно, общинският план
съпътстващите го приложения.

включва
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1.3.1. Анализ на съвременната ситуация в община Марица
Анализът на съвременната ситуация в община Марица е съчетан с успоредната й оценка.
Подробното описание на отделните аспекти от общинското развитие завършва с
обобщени изводи, комбинация от проблеми и потенциали. Идентифицираните проблеми
и потенциали са основа за извеждането на синтезен SWOT анализ, чиято цел е да открои
най-важните моменти в историческото и съвременното развитие на общината. Обобщени
са положителните и отрицателните характеристики в рамките на община Марица и
прилежащия й пространствен контекст – тенденциите на регионално, национално и
европейско ниво. Съдържанието на SWOT анализа насочва към необходимите мерки за
подчертаване на силните и преодоляване на слабите страни.
Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната характеристика,
проследени са закономерностите във функционално-пространственото развитие,
социалното, икономическото и екологичното състояние в границите на община Марица.
Подробно проучена е транспортната система, количествените и качествените измерения
на електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната системи.
Административният капацитет на общината е представен като единство на възможности и
ограничения за приложение на политики и изпълнение на проекти при взаимодействие
между община Марица, неправителствения сектор и бизнеса. Изброените аспекти
покриват разнообразието на общинското развитие и напълно съответстват на т. 2.2.1 от
частта в „Методическите указания...”, посветена на общинските планове за развитие.
Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация,
становища от институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с
изводите от проведените публични дискусии и целеви анкети.
1.3.2. Стратегически цели, приоритети и мерки
Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до 2020
година, формулирането на цели, приоритетни области и включените в областите мерки.
Основно предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и
съответстващи на местните ресурси и специфика предложения. За тази цел се разработи
завършен подход, включващ компонентите на SWOT анализа и тяхното пресичане, за
извеждане на сценарии на развитие – как може да се надградят силните и преодолеят
слабите страни, съобразно възможностите на външната среда и как може да се
подчертаят силните и преобразуват слабите страни, съобразно заплахите от външната
среда. Към подхода се присъединяват и проследените обществени потребности и
препоръки, заедно с насоките на стратегическите документи от по-високо ниво. Трите
разгледани аспекта са използвани за синтезирането на ключови теми. Предложена е ясна
структура, припознаваща идеята за интегрирания подход в стратегическото планиране –
изведените пет цели се разгръщат в единството на шест приоритетни области. С подобен
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подход се постига синергичен ефект между резултатите на отделните приоритетни
области, като за осъществяването на дадена цел допринасят повече от един приоритет.
1.3.3. Индикативна финансова таблица
Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на развитието
в община Марица през следващите седем години. Финансовата таблица изразява
ориентировъчните ресурси за реализация на най-значимите общински проекти.
Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни
области от стратегията на ОПР. Планирано е средствата по всеки приоритет да бъдат
осигурени чрез съчетаване на различни финансови източници. Адекватното планиране на
финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно управление на финансовите
ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови средства са реалистично
предвидени на основата на финансовия разчет на ОСР на Пловдив за 2014-2020 и
потенциала на община Марица да привлича и управлява средства от Оперативните
програми. Приложени са методи за оценка и прогнозиране на предполагаемите средства
за реализация на проектите, част от различните приоритетни области. Индикативната
финансова таблица е проектирана спрямо модела на Приложение №4 от „Методическите
указания...”.
1.3.4. Индикатори за наблюдение и оценка на плана
Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и
съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията.
Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за
въздействие, проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за
резултат, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните
области. Двата вида индикатори са въведени следствие на предписанията от
„Методическите указания...”.
Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана
информационна основа в България и наличните в община Марица. Така могат да бъдат
посочени техни начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде основно
средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ОПР, междинната и
последващата оценка на плана.
1.3.5. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана
Разработена е система за наблюдение, оценка и актуализация на плана, обвързваща
функциите на участващите звена и времеви график за действие. Подробно описани са
отговорностите и компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева
обвързаност между отделните функции. Идентифицирани са ключови събития от процеса
за наблюдение, оценка и актуализация на плана и конкретното участие и принос на
въвлеченото звено. Ключовите събития са точно разположени във времето за да се
въведе управляема система от последователни и конкретно разписани стъпки. Посочен е
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начинът за интегрирането на индикаторите в отделните стъпки на наблюдението и
оценката. Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща
оценка, както и на актуализация на ОПР, когато подобна е необходима.
1.3.6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност
Разработени са механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните
заинтересовани страни. Идентифицирани са възможностите за публично представяне и
разпространяване на резултатите от всички етапи по разработването и реализацията на
ОПР. Особено внимание беше отделено на ползотворното взаимодействие и поддържане
на активна комуникация между всички участващи в процеса. Приложиха се и се
предвиждат подходящите средства за споделяне на информация, представяне на ОПР и
съвместно действие между община Марица, кметовете на селата, културните институции,
неправителствения сектор, представителите на бизнеса и експертния екип.
Положителните контакти и комуникация, формирани по време на разработването на ОПР,
следва да бъдат съхранени и продължени през следващите седем години.
1.3.7. Програма за реализация на плана
Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и представлява
конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически предложения. Програмата
илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки и
проектите от съдържанието на ОПР. Централно място заема списъкът с проекти, където са
изброени, описани и обосновани отделните проекти и връзките между тях. Извършена е
оценка на ориентировъчната им финансова стойност, избрана е управленска структура и
са посочени заинтересованите партньори в реализацията на всеки проект. Включена е
възможността за актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата система
за наблюдение, оценка и актуализация на плана.
1.4. Методи и принципи
В рамките на разработването на ОПР са приложени доказани теоретични постановки и
методологически подходи за стратегическо планиране на устойчивото общинско
развитие. Проучени и използвани са съвременните практики за подготовка на
стратегически документи, изготвянето на комплексни анализи, синтезни оценки и
прогнозиране на развитието съобразно наличните обстоятелства. Внимателно е
подходено към инструментите за реализация на плана, изградени на основата на
прилаганите европейски подходи, но и на реалните опит и умения за управление на
проекти в българските общини, включително структурите на местното самоуправление,
неправителствения и частния сектор. Подобен начин осигурява внедряването на
съвременни идеи, но и способност за тяхната изпълнимост.
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Принципи

▪ Структурираност. Общинският план е съвкупност на смислово, функционално и
хронологично свързани елементи. Използван е утвърдения метод за
последователно надграждане на първоначален анализ, синтезирани оценки,
обоснована стратегия и оперативни инструменти за реализация.

▪ Всеобхватност. Изследванията и изводите на ОПР касаят разнообразните социални,
икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното
развитие.

▪ Точност. Приложените анализи се основават преобладаващо на официална
статистическа информация. Използвани са данните от Националното преброяване
на населението през 2011 г., както и текущата статистика на НСИ. Същият принцип е
използван и при дефинирането на системата от индикатори, с оглед на нейната
реална приложимост резултатност.

▪ Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е
ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ОПР. Съвместно са
проследени характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и
потенциалите, формулирани са стратегическите предложения и са положени
основите за сътрудничество с оглед на реализацията на ОПР.
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2.АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
2.1.Обща характеристика на общината
2.1.1. Географска характеристика
2.1.1.1. Въведение
Община "Марица", област Пловдивска, е създадена като община през 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 и Крислово, всяко от които има свое землище. Подробна
характеристика на селищата с паспорти на всяко от тях е направена в Приложение № 2.
2.1.1.2. Местоположение, граници и достъпност
Община Марица е разположена в Горнотракийската низина и 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 34 264,6 ха, което представлява 5,7% от територията на
областта и около 0,3% от територията на страната.

Карта 1. Местоположение на община Марица в Южния централен район,
източник: МРРБ, 2012 г.
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Общината има много добра транспортна свързаност както със съседните общини, така и в
национален план. През цялата територия на общината преминават железопътната линия
София – Бургас и автомагистрала „Тракия“, а по направление север – юг преминава пътят
I-64 през Пловдив, който свързва общината с Подбалканския път.
2.1.1.3. Природогеографска характеристика
Община Марица е разположена в средната част на Пазарджишко-Пловдивското поле,
заемащо западната част на Горнотракийската низина, представляваща обширна
алувиална низина, образувана в неогена и кватернера. 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 ерозивни денудационни
процеси.Покрита е изцяло с алувиални наслаги, което обуславя наличието на
плодородните алувиални почви в общината.
Релефът е основно равнинен, с незначителен наклон към р. Марица и средна надморска
височина около 170 m. Динамика в релефа внасят леглата на протичащите през
общинската територия реки – Пясъчник, Стряма и Потока, леви притоци на р. Марица,
трасетата на напоителни и отводнителни канали и островно разположените
широколистни гори.
Климат
Община Марица попада в преходно-континентална климатична област, характеризираща
се със значително мека зима и сравнително сухо лято. Снежната покривка е тънка - от 4
сm до 10 сm, образува се най-рано през втората половина на месец ноември и се задържа
най-късно до втората половина на месец март. Средногодишната температура е 12ºС,
средногодишната минимална е 6,5ºС, а максималната е 18ºС. Средногодишната сума на
валежите е 540 mm с минимум през месец февруари и максимум през месец август.
Доминиращите ветрове са западни, като преобладават слаби ветрове със скорост до 1
m/s. Температурните инверсии са с изключително висока честота - около 80% през
зимния период. Средно около 30 дни годишно са с мъгли. Тези две специфики на
микроклимата в съчетание с преобладаващите слаби ветрове ограничават естествената
вентилация на района и водят до бързо увеличаване на атмосферните замърсители.
Геоложки строеж и хидрогеоложки условия
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 с дебелина 16-300
м, залягаща върху подложка от скали с докамбрийска, горнокредна и палеогенска
възраст, покрита от кватернерни алувиални наслаги. Изграден е от глини, песъчливи
глини, глинести пясъци и по-малко чакъл с отделни валуни, алувиално - пролувиални
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образувания с характерен жълто-ръждив цвят. Кватернерните наслаги имат повсеместно
разпространение в района - алувиално-пролувиални отложения с дебелина 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. Основен колектор на подземните води са пясъчночакълестите седименти с мощност до 300 м., подхранвани от по-високите части на
пловдивско-пазарджишкото поле и от съседни водоносни хоризонти. Нивото на
подземните води се установява в района на община Марица между 4 и 6 м. Амплитудата
на изменение на водното ниво във връзка с подхранването и дренирането е най-висока
през февруари-април, най-ниска през септември-ноември при 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.
На територията на община Марица са представени следните типове почви: типични
канелени, ливадно-блатни, торфенисти, наситени планосоли, лесивирани светли, богати
смолници, богати и бедни наносни почви, делувиално-ливадни и делувиални (поройни).
Разнообразието на почвени типове и техните характеристики предопределят традициите
в земеделието в общината. Подходящи са за отглеждане на различни видове полски
култури – зърнени, зеленчукови, трайни насаждения. При прилагане на добри земеделски
практики и използване на подходяща агротехника се получават добри добиви, особено в
съчетание с температурната сума за вегетационния период (4400 С).
В общината почти няма гори за дърводобив. 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. Едроразмерната горска растителност е представена от
широколистни видове, характерни за Тракийската горскорастителна област. Горските
територии попадат в обхвата на ДГС „Пловдив”. Част от землищата на селата Трилистник и
Маноле попадат на територията на ДЛС „Чекерица”. Районът е естествен развъдник на
фазани, яребици, гривяк, пъдпъдък, гургулица, зайци и сърни.
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
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регламентирани и нерегламентирани кариери за добив с доказан отрицателен
екологичен ефект. Тези територии се определят общо взето като нарушени такива.
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 (два сондажа с температура около 31 градуса), 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
общината, са р. Марица, р. Стряма, р. Потока, р. Пясъчник. Те имат обширни водосборни
басейни извън общината и по-ограничени водосбори в общината. Други открити водни
площи 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, 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. Територията на община Марица представлява типична агроценоза и не е
особено подходяща за събиране на диворастящи билки, с изключение на тези от
плевелен тип.
На територията на общината има защитени територии, описани и картографирани надолу
в раздела за екологичното състояние. Сега почти цялата й 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.
Балансът на територията по земеползване и собственост е представен надолу в раздела
за териториалните ресурси на общината.
2.1.1.4. Население, населени места и икономическа характеристика
По преброяването от 2011 г. община Марица има население от 32438 души.
Демографската картина показва устойчивост както като цяло за общината, така и за
отделните населени места, като тази устойчивост е характерна и за малките населени
места.
Следващата графика № 1 показва разпределението на населението по населени места
през 2012 г.:
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Графика 1. Разпределение на населението по населени места към 2012 г., сортирани по брой на
населението.
Източник: НСИ, 2013 г.

Следващата карта № 2 показва динамиката на населението по населени места по
преброявания на населението за периода 1934 – 2011 г.:

Карта 2. Динамика на населението 1934 – 2012 г.
Източник: НСИ, 2013 г.
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2.1.2. Историческо развитие и културно наследство
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 оброчни плочки на
тракийския бог Херой и бог Аполон.
Значително антично селище е съществувало и западно от с. Строево. Интересни тайни
крият земите около Скутаре и Рогош. Там са намерени бронзова статуетка на тракийския
бог Зевс Сбелсурд (бог на небето, мълниите и дъжда), мраморна пътна колона,
отбелязваща трасето на най-важния път, пресичащ Тракия и свързващ Филипопол и
Константинопол; релеф на древния индоирански бог на светлината и правдата Митра,
който в края на I век сл. Хр. бил изключително почитан в римската армия.
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 и истории, където реалното и
митичното се преплитат; чудодейни рецепти за билколечения, баения против различни
злини и гадания са части от културното богатство на общината.
2.1.3. Изводи
2.1.3.1.Проблеми
Общата характеристика на общината показва наличието на редица проблеми, най-вече от
антропогенен характер. Тези проблеми са разгледани в съответните раздели на плана,
като напоителни системи, свързани с водното богатство, наводненията, свързани с реките,
земеползването, което изисква използването на научни методи и планиране и т.н.
2.1.3.2.Потенциали
Потенциалите на общината включват следното:

▪ Наличието на значими транспортни връзки;
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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▪ Уникалното съчетание на релеф, климат, вегетационен период и почви като условия
за развитие на интензивно земеделие;

▪ Историческото наследство и съхранените традиции, поддържани в изключително
добре развита читалищна структура, са добра предпоставка за развитие на
човешките ресурси на общината;

▪ Близостта до големия град, която подпомага привличането на инвестиции и
същевременно предоставя качествени услуги в добър транспортен изохрон.
2.2. Състояние на местната икономика
2.2.1. Обща характеристика
За характеризиране на местната икономика се използват икономически показатели,които
дават възможност да се очертае икономическия профил на общината. По своят характер
това са показатели, които се използват при подобен вид проучвания и те дават
възможност да се определи характера на икономическото развитие.
За очертаване на тенденциите в икономическото развитие на община Марица се
анализират стойностите на възприетите показатели за ретроспективен 5 годишен период.
За целите на аналитичните проучвания се изследва динамиката в икономическото
развитие за периода 2008 -2012 г. Същата е представена чрез данните, отразени в
таблица 1.
Таблица 1. Динамика в показателите, характеризиращи икономическото развитие на община Марица за
периода 2008-2012 г.

Община Марица

Мярка

2008

2010

2012

хил.лв.
871 889

1
201 586

1 031 715

961 315

1
328 266

брой

10 403

8 592

10 947

ДМА

хил.лв.

390 719

352 920

427 759

Отн.дял от област Пловдив

Мярка

Произведена продукция

939 690
хил.лв.

Нетни приходи от продажби
Заети лица

2008

2010

2012

Произведена продукция

%

9,5

9,5

10,5

Нетни приходи от продажби

%

6,7

6,3

7,7

Заети лица

%

3,5

3,1

3,9

ДМА

%

5,9

4,8

5,1

Анализът на данните от таблица 1 показва, че по всички използвани икономически
показатели е налице ръст в стойностите им. Тази констатация дава възможност да се
направи извода, че икономиката на община Марица не е засегната силно от
икономическата криза, проявила се след 2008 г., което се наблюдава за голяма част от
общините в страната.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Графика 2. Динамика в размера на произведената продукция (в млн. лв.) в община Марица за периода
2007-2012 г.

За целите на сравнителния анализ се използва относителният показател „произведена
продукция на лице от населението“. В община Марица произведената продукция на
лице от населението през 2007 г. е 14240 лв., което е повече от средната стойност за
област Пловдив – 12029 лв. За 2012 г. тази разлика е доста по-съществена – при
произведена продукция на лице в община Марица – 37206 лв. средният размер за област
Пловдив е 16828 лв.
Ръстът в броя на заетите лица, които през 2010 г. бележат спад в сравнение с 2008 г. и
след това достигат и леко превишават нивото през 2012 г., съобразен с по-добре
изразения ръст в трите други анализирани показателя показва, че икономиката в
общината се развива на основата на по-съвременни технологии, ограничаващи
използването на работна сила.
Втори важен извод от анализа на данните в таблицата е че през 2010 г. са постигнати найниските резултати от икономическото развитие на общината. След 2010 г. отново се
наблюдават по-добри икономически резултати, което е симптом на процес на
преодоляване на последиците от икономическата криза.
Местната икономика заема определено място в социално-икономическия комплекс на
област Пловдив. При дял от 5,7% от територията на областта и 4,8% от населението ѝ,
произведената през 2012 г. продукция в община Марица е 10,5% от тази на област
Пловдив, а нетните приходи от продажби – 7,7%. С по-нисък относителен дял в областната
икономика за заетите лица и размерът на дълготрайните материални активи (ДМА).
Структура на предприятията. Структурата на предприятията в общината показва, че
преобладават тези от типа „микро“ и „малки“. През 2012 г. те са общо 998 бр., или 96,7%
от общия им брой. За анализирания период броят им нараства.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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Таблица 2. Динамика в броя на фирмите по брой на заетите в тях лица в община Марица за периода
2007-2012 г.
Източник: ТСБ- Пловдив, 2013 г.

Фирми

Брой по години
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо за общ. Марица

622

720

720

939

966

1 032

Микро до 9 заети

538

611

611

832

853

913

Малки от 10 до 49

68

80

80

79

84

85

Средни от 50 до 249

*

23

23

24

24

28

Големи над 250

*

6

6

4

5

6

* - конфиденциална информация
Статистиката не отчита данни за броя на предприятията, когато техният брой е единичен
при отделните отрасли. Поради тази причина за 2007 г. данните са конфиденциални,
което не означава че такива предприятия не съществуват.
По отношение на другите икономически показатели, „микро“ и малките фирми обаче
има по-несъществена роля в сравнение със средните и големите фирми, което личи и от
данните в таблица 3.
Таблица 3. Място на малкия и среден бизнес в местната икономика за периода 2007-2012 г.
Източник: ТСБ – Пловдив, 2013 г.

основни показатели
малки и средни фирми (% от общия брой)
произведената продукция(% от общия размер)
ДМА (% от общия им размер)
заетите лица (% от общия им брой)

Относителен дял към :
2007 г.
2010 г.
2012 г.
97,4
97
96,7
18,3
14,1
13,4
28,7
32,3
29,8
41,4
38,6
32,1

Мястото и ролята на МСП в местната икономика ( по два основни икономически
показателя – размер на произведената продукция и приходи от дейност) е показано и в
следващата графика:

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Графика 3. Размер на произведената продукция и размер на приходите от дейност – общо и в т.ч. от МСП
- в община Марица за периода 2007-2012 г.

„Микро“ фирмите са лицето на семейния бизнес в общината. За мястото им в местната
икономика представа дават следните данни за 2012 г.:
 Брой - 913 , което е 88,5% от общия бой на всички фирми;
 Брой на заетите – 1104 д., или 16,4% от всички заети;
 Размер на произведената продукция – 74981 хил. лв., или 6,2 % от общия ѝ
размер за общината.
Основният извод за мястото и ролята на „микро“ предприятията (с численост на заетите
лица до 9 д.) е, че в тях се осигурява заетост, която е съществен социално-икономически
фактор в развитието на общината. Останалите икономически показатели показват, че този
тип предприятия имат по-скромен принос за развитието на местната икономика.
Конкурентните производства в промишлеността се реализират в средните и големите
фирми. Динамиката в броя им е слабо изразена. През последната година са разкрити 4
нови средни фирми, като през 2012 г. те са вече 28. Средните и големите фирми са с
основен принос за икономическото развитие на общината. В тях се произвежда над 90%
от продукцията (в стойностна изражение), както и на придобитите ДМА. Това личи и от
данните в следващата графика.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Графика 4. Размер на произведената продукция и размер на придобитите ДМА (в т.ч. и от средни и
големи предприятия) в община Марица за периода 2008-2012 г.

2.2.2. Секторна структура на икономиката
Икономическият профил на община Марица до голяма степен се определя от секторната
и отрасловата структура на местната икономика. В нея с различна тежест и значимост са
представени отрасли от трите сектора. сектора – „Селско, горско и рибно стопанство“,
„Индустрия“ и „Услуги“, по-популярни още като първичен, вторичен и третичен. За
характеристика и оценка на секторната структура на икономиката на общината се
използват основни икономически показатели, които се прилагат и при общата
характеристика на икономиката на общината. Представа за състоянието на отделните
сектори дава таблица 4.
Таблица 4. Динамика в развитието на отделните сектори на местната икономика за периода 2007-2012 г.
Източник: ТСБ – Пловдив, 2013 г.

Показатели

Брой предприятия
Произведена продукция (хил. лв.)
Приходи от дейността (хил. лв.)
Заети лица (брой)
Дълготрайни материални активи
(хил. лв.)
Брой предприятия
Произведена продукция (хил. лв.)

общо
2007 г.
622
465 904
524 740
6 136
225 808
2010 г.
939
871 889

в т.ч. По икономически сектори
първичен
вторичен третичен
35
10 906
11 440
195

111
416 921
434 639
4 358

474
38077
78661
1583

8 983

192 497

24328

92
14 217

166
781 889

681
75783

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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Приходи от дейността (хил. лв.)
Заети лица (брой)
Дълготрайни материални активи
(хил. лв.)
Брой предприятия
Произведена продукция (хил. лв.)
Приходи от дейността (хил. лв.)
Заети лица (брой)
Дълготрайни материални активи
(хил. лв.)

1 034 307
8 592

18 839
271

813 322
5 883

202146
2438

352 920
2012
1 032
1 201 586
1 410 977
10 947

9 541

253 173

90206

144
24380
34011
393

183
1 075 006
1 164 055
7860

705
102200
212911
2694

427 759

19 298

303 851

103980

Анализът на данните за секторната структура на икономиката на община Марица показва,
че за анализирания период се наблюдава положително развитие, което е характерно за
всички от използваните икономически показатели. Това се отнася и за трите основни
сектора на икономиката.Тежестта на отделните сектори по отношение на анализираните
показатели е различна. Графично значимостта на отделните сектори по анализираните
икономически показатели е представена на графика 3.
По отношение на значимостта на отделните сектори, с водещи позиции в местната
икономика е сектор „Индустрия“. С изключение на показателя “ брой предприятия“, по
всички останали – сектора е на първо място. През 2012 г. в отраслите от сектор
„Промишленост“ относителният дял на произведената продукция е 89,5% от общия ѝ
размер за цялата местна икономика, почти такъв е и делът на приходите от дейност
(82,5%). В промишлените отрасли са ангажирани и най-голям брой от заетите лица, които
са 71,8% от всичко заетите в общината.Този сектор е и с най-висока капитализация. Делът
на ДМА от общия им размер за целия социално-икономически комплекс е 71,0%.
Анализът на посочените данни дава основание да бъде направен извода, че местната
икономика е с водещи промишлени функции, което не е характерно за общини от
категорията „селски общини“. Тази позиция на вторичния сектор е характерна за целия
анализиран период – 2007-2012 г.
Сектор „Услуги“ е с водещо място по отношение на показателя – „брой предприятия“.
Регистрираните в този сектор предприятия заемат 68,3% от всички предприятия в
общината. Този брой съпоставен с броя на заетите лица показва, че това са фирми от типа
„микро“ и „малки“. По останалите показатели третичния сектор е на втора позиция – след
сектор „Индустрия“.
На трето място по резултатите на анализираните показатели е сектор „Селско, горско и
рибно стопанство“ („Аграрен“). За него е характерно положително развитие в периода
2007-2012 г. и то по всички анализирани показатели. През 2012 г. в сравнение с 2007 г.
размерът на произведената продукция се е увеличил 2,2 пъти, на броя на заетите лица –
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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2 пъти, на размера на ДМА – 2,2 пъти. Положителен момент в развитието на аграрния
сектор е, че се провежда политика към развитие на интензивно растениевъдство и
животновъдство, което ще го превръща в по-конкурентен сектор на икономиката.
2.2.3. Структура по икономически дейности (отраслова структура)
Секторната
структура на местната икономика е функция от структурата на
икономическите дейности. Във всеки от икономическите сектори се открояват по една
или няколко икономически дейности, които са с водеща роля и определят профила им.
За аграрния сектор със силно доминираща функция, с водещо място е икономическа
дейност „Селско стопанство“, докато другите – „Горско стопанство“ и „Рибовъдство“ са
символично представени. За сектор „Индустрия“, водещи икономически дейности са
„Производство на храни, напитки и тютюневи изделия, „Производство на машини и
оборудване“, “Производство на изделия от дърво и мебели“, „Производство на изделия
от химически продукти“ и др.
В сектор „Услуги“, отрасловата структура е с няколко относително добре представени
икономически дейности. Данните показват, че по показателите „Размер на произведената
продукция“ и „Размер на ДМА“ най-добре развити са икономическите дейности
„Транспорт, складиране и пощи“, следвани от „Хотелиерство и ресторантьорство“ и др.
Динамиката в развитието на отделните икономически дейности на местната икономика е
представена чрез данните за състоянието им през 2007 и 2012 г. (определени като
„реперни“ години, тъй като технически е трудно в таблицата да бъде представена
информацията за всички анализирани години) – по три основни показателя. Същите се
съдържат в таблица 5. Очертаните тенденции са на базата на анализирана информация за
целия период.
Таблица 5. Промени в състоянието на отраслите на местната икономика на община Марица по основни
икономически показатели 2007-2012 г.
Източник: ТСБ – Пловдив

Отрасли

Икономика - общо
Селско, горско и рибно
стопанство
Добивна промишленост
Преработваща
промишленост
Доставяне на води;
канализационни услуги,
управление на отпадъци и

брой фирми
2007 г. 2012 г.

Показатели
произв. продукция
(хил.лв.)
2007 г.
2012 г.

зает персонал
(брой)
2007 г.
2012 г.

720

1 032

939 690

1 201 586

10 403

10 947

50
3

144
*

14 736
*

24 380
*

247
*

393
*

149

183

839 130

1 075 006

7 909

7 860

*

16

*

1 925

*

8
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възстановяване
Строителство
28
27
19 843
16 258
370
264
Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети
308
393
39 609
28 631
1 147
1 197
Транспорт, складиране и
пощи
31
40
19 388
41 845
386
671
Хотелиерство и
ресторантьорство
68
90
1 325
1 949
151
196
Създаване и
разпространение на
информация и творчески
8
11
269
499
14
23
продукти; далекосъобщения
Операции с недвижими
26
916
1 160
25
31
имоти
16
Професионални дейности и
научни изследвания
14
31
1 038
4 901
30
122
Административни и
6
236
1 858
*
32
спомагателни дейности
3
Образование
*
*
*
*
*
*
Хуманно здравеопазване и
24
389
817
30
52
социална работа
13
Култура, спорт и
4
*
88
*
6
развлечения
*
Други дейности
25
34
190
583
62
* - конфиденциална информация
Динамиката по показателя „брой на предприятията“ в община Марица по години за
целия анализиран период е графично представена в следната графика:
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Графика 5. Динамика в броя на предприятията в община Марица за периода 2007-2012 г.

От икономическите дейности, представени в местната икономика на община Марица,
по-силно засегнати от икономическата криза са „Строителство“, което за анализирания
период бележи спад и по трите анализирани показателя. Слаба, положителна динамика
се наблюдава и при икономическа дейност „Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети“. При нея се наблюдава слаб ръст в броя на предприятията и спад в обема
на произведената продукция. Причината за това е близостта на един от големите
обслужващи центрове в страната – гр. Пловдив, където се реализира значителна част от
покупателните потребности на населението от община Марица.
2.2.3.1.Сектор „Селско, горско и рибно стопанство“. Икономически профил
Селско стопанство
Наличието на качествен поземлен ресурс, в съчетание с климатичните условия,
традициите в развитието на аграрния сектор в съчетание с добрия производствен опит в
растениевъдния и животновъдния подотрасли са все фактори за мястото на сектора в
икономиката на общината. Анализите на данните за основните икономически показатели,
характеризиращи първичния сектор (селско, горско стопанство и рибовъдство)
показват, че след неблагоприятното му състояние в края на миналия век, днес той се
развива успешно и има своя принос в икономическото развитие на община Марица.
Анализите и оценките на развитието на аграрния сектор в периода 2007-2012 г., показват,
че все по-ясно се осъзнават възможностите му за по-ефективното използване на
наличните поземлени ресурси, което дава отражение върху засилване на позициите на
сектора в икономически профил на общината.
За анализирания период се наблюдава определен ръст в стойностите на анализираните
икономически показатели, а именно:
Брой на регистрираните земеделски производители – от 35 (2007 г) на 902 (2012 г.)
или ръст от 2577% (при база 100%-2007 г.) ;
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Размер на произведената продукция - 465 904 хил. лв. (2007 г.) на 989 427 хил. лв. ,
или нарастване с 212,3%.;
Брой на заетите лица – 195 д. (2007 г.) и 393 д. (2012 г.), което формира ръст от
201,5%.
Мястото на първичния сектор в социално-икономическия комплекс на община Марица се
илюстрира с относителните дялове на същия (по анализираните икономически
показатели) от общите за общината стойности. За периода 2007-2012 г. данните показват
следното:
За анализирания период се очертава трайна тенденция на увеличаване на броя на
регистрираните фирми в първичния сектор, като относителният им дял от общия брой
на регистрираните фирми в общината нараства от 5,6% (2007 г.) на 14,0% (2012 г.);
Относителният дял на произведената продукция се запазва, с лека тенденция на
намаляване – от 2,3% на 2,0% от общия размер на произведената продукция в
общината;
Тенденция на нарастване се наблюдава и в относителните дялове на заетите лица
(от 3,2 на 3,6%) от общия брой на заетите в общината и на делът на ДМА – от 3,5% на
4,5% от общия размер на ДМА в общината.
Структурата на аграрния сектор е с растениевъдно-животновъдна насоченост.
Растениевъдството до голяма степен запази позициите си от миналото, а
животновъдството в продължение на много години се характеризираше като
„проблемен“ подотрасъл на селското стопанство.

Графика 6. Относителни дялове на аграрния сектор от общите стойности на показателите за община
Марица в периода 2007-2012 г.

Растениевъдство
Благоприятен фактор за развитие на растениевъдството в общината е осигуреността ѝ с
качествени земеделски земи. Основният потенциал за развитие на селското стопанство е
обработваемата земя, с размер 24371.8 ха и представляваща 85,6 % от земеделските земи
в общината. Размерът на обработваемите земи по землища на населените места варира в
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широки граници – от над 20 хил. ха (селата Труд, Маноле, Строево) до около 400-500 ха
(селата Крислово, Динк, Желязно).
В структурата на обработваемите земи основен дял заемат нивите – те са обща площ
22567.3 ха, което е над 90% от площта на обработваемите земи. В площта на нивите се
включва и една специфична категория – оризищата, които са представени в Пловдивското
поле, като характерна земеделска култура.
Независимо от размерите на обработваемите земи в различните части на общината (по
землища на населените места) биопродуктивните качества са много добри. Почвите са
плодородни с висок бонитет. Благоприятно обстоятелство за развитието на интензивно
растениевъдство е и значителния размер на поливните площи. През територията на
общината преминават главните напоителни канали „Марица - 1”,„Марица -2” и „Марица 3”. Общата дължина на каналната мрежа на територията на общината е над 120 км.
Преди години, когато каналната мрежа бе в добро техническо състояние можеха да се
напояват около 68,3 % от земеделските земи, но днес поради лошото техническо
състояние на каналната мрежа тези възможности са по-ограничени. Наличието на площи,
осигурени с достатъчно вода е фактор за развитие на оризопроизводството, както и на
зеленчукопроизводството.
Преодоляването на силната разпокъсаност на земеделските земи постепенно, макар и
бавно се осъществява, чрез нарастване на броя на сделките за закупуване на такива земи,
което води до постепенното й окрупняване. За съжаление този процес върви бавно, а и
все още няма консенсус по него на различните нива.
В структурата на посевната площ водещи позиции имат зърнопроизводството,
зеленчукопроизводството, а през последните години нарастват площите, заети от трайни
насаждения.
Зеленчукопроизводството е с традиции и много добър производствен опит на
населението в общината. Благоприятни фактори за неговото развитие са качествените
земеделски земи, високия размер на поливните площи и високата стойностна сумарното
слънчево греене.
Размерът на обработваемите площите за отглеждане на зеленчуковите култури през
отделните години се променя, като в края на миналия и първите години на настоящия
същия бележи тенденция на намаляване. Причините за това са в масирания внос на
зеленчуци от съседните държави и ниските изкупни цени на местните зеленчуци. През
последните години тази тенденция постепенно се преодолява. Това показват и данните
на Областна служба „Земеделие“ – Пловдив, отразени в таблица 6.
С най-голям размер посевна площ заети със зеленчукови култури през 2012 г. са с
картофи, домати, зеле, краставици.Именно от тях са добити и най-големи количества
зеленчуци. За периода 2011-2013 г. се забелязва
тенденция за нарастване на
производството от основите зеленчукови култури. Това личи и от данните в таблица 6.
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Таблица 6. Произведени количества продукция от основните зеленчукови култури в община Марица за
периода 2011-2013 г.
Източник:Община Марица. Годишен доклад за изпълнение на ОПР.2013 г.

Обем производство (тона)
2011г.
2012г.
2013г.
Домати
760
1030
1700
Пипер
420
425
720
Краставици
410
480
685
Картофи
2405
1680
1890
Трайните насаждения в община Марица, в миналото заемаха значителни площи, които
през последните две десетилетия силно намаляха. Сега отново се наблюдава засилване
на интереса на земеделските собственици и производители към развитието на трайните
насаждения, в резултат на което нарастват площите им. Общата площ на трайните
насаждения е около 1650-1700 ха, което е около 6,8% от обработваемите земи: масиви от
ябълки, круши, череши, вишни.Лозарството е символично представено. Към трайните
насаждения се отнасят и ягодоплодните култури. Най-големи овощни масиви има в
землищата на селата Скутаре и Трилистник. В миналото в землището на с. Трилистник е
имало огромни масиви от трайни насаждения (около 13-14 хил. дка), като днес те са в
порядъка на около 300 дка. През последните години се създават нови овощни масиви в
землищата и на други селища. Според кадастралната карта трайните насаждения в
момента са около 1654 ха.
Зеленчукови култури

Таблица 7. Обем на произведените количества продукция от основните овощни култури в община
Марица за периода 2011-2013 г.
Източник: Община Марица. Годишен доклад за изпълнение на ОПР. 2013г.

Селскостопански култури
Ябълки
Круши
Череши

Обем производство (тона)
2011г.
2012г.
2013г.
6200
2950
3740
152
95
192
118
5
195

Следващата карта № 3 показва местоположението на трайните насаждения според
кадастралната карта към 2013 г. (източник: Агенцията по кадастър):
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Карта 3. Разположение на масивите с трайни насаждения по землища,
източник: Агенцията по кадастър, 2013 г.

Животновъдство
Животновъдството е вторият подотрасъл на селското стопанство. По икономически
резултати то отстъпва на растениевъдния подотрасъл. Наред с другите причини които са
от икономически характер, възможностите за осигуряване на солидна фуражна база за
по-ограничени. Ливадите и пасищата заемат по-малък дял в структурата на
обработваемите земи, което дава отражение върху количествата на тревните фуражи.
Зърнопроизводството е с основна насоченост – отглеждане на зърнено-хлебни сортове, с
по-нисък дял на фуражните. Независимо от посочените обективни фактори, влияещи
неблагоприятно върху фуражната база, животновъдството заема определено място в
аграрния сектор.
Подобно на условията, в които се развива растениевъдния подотрасъл през последните
две десетилетия и за животновъдството са характерни раздробени, дребни
производствени структури. Една значителна част от селскостопанските животни се
отглеждат в домашното стопанство и са за задоволяване на собствени потребности.
Общият брой на регистрираните животновъдни ферми в общината бележи тенденция на
лек спад през последните 3 години. През 2011 г. са регистрирани общо 611 животновъдни
ферми, които през 2012 г. са 602, а броят им през 2013 г. е 580. Причината за това е
закриването на малки ферми, които трудно устояват на високите европейски изисквания
за качество на животновъдната продукция.
Като община с добри възможности за развитие на аграрния сектор, тук има и няколко
модерни животновъдни ферми, които са организирани на пазарно-производствен
принцип. В няколко села има животновъдни ферми с по-голям брой селскостопански
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животни, които са разположени в бившите селскостопански дворове. В някои от селата те
са с характеристиките на животновъдни комплекси. Броят им към 2013 г. е общо 8. В с.
Трилистник животновъдния комплекс е с многоотраслов характер и включва птицеферма,
кравеферма и свинеферма. Кравеферми има в селата Труд, Манолско Конаре и Строево, а
свинеферма – в с Желязно. В останалите населени места има малки говедовъдни ферми с
по 10-15 крави и с 30-50 овце. Основната част от продукцията им също е предназначена за
преработка и за пазара.
По вида на отглежданите животни и по капацитет в общината към 2013 г. преобладават
следните животновъдни ферми:
кравеферми – общо промишлени и фамилни – 290 бр.;
Овцеферми – общо промишлени и фамилни – 90 бр.;
Свиневъдни ферми – промишлени от група „А“ (с въведени мерки за биосигурност) –
2 бр.;
 Свиневъдни ферми – промишлени от група „Б“ (без въведени мерки за
биосигурност) – 7 бр.;
Свинеферми (фамилни) – 60 бр.;
Птицевъдни ферми (за кокошки носачки) – 3 бр.
Динамиката в броя на отглежданите селскостопански животни в община Марица за
периода 2005 -2010 г. е отразена в таблица 8.
Таблица 8. Динамика в броя на селскостопанските животни в община Марица за периода 2007-2010 г
Източник: Общинска служба по земеделие Марица.

Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Говеда
4250
5472
3950
3550
3880

Овце
13900
14214
9000
7550
7000

Кози
5120
4917
3600
2400
2600

Свине
24820
32798
11560
1524
700

Птици
108000
125000
207500
120000
109000

3890

9000

2800

753

163000

Анализът на данните от таблицата показва че животновъдството в общината е в
продължителна криза. Намалява броят но всички категории селскостопански животни,
като единственото изключение е за птицевъдството. При овцете и свинете темповете на
намаляване на поголовието са много силно изразени.
Горско стопанство
Поради природните особености на община Марица – релеф, надморска височина,
почвена покривка и от икономически съображения, горското стопанство има символично
значение. Оскъдният горския фонд в общината (само 528,0 ха; общо според
кадастралната карта са около 651 ха, но тук се включват голини и други подобни, които не
са част от стопанисвания горски фонд) се стопанисва от община Марица (преди това се е
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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стопанисвал от Държавно горско стопанство Пловдив).
Горската растителност е от върбови и тополови дървесни видове (основно по заливните
речни тераси). Срещат се и чисти и смесени малки по площ гори от летен дъб, ясен и
бряст. Върху заливните тераси на места е залесено с клен, мекиш, келяв габър, върби и
тополи.
Рибовъдство
Рибовъдството в общината е слабо представено. В регистъра по рибовъдство са вписани
само 4 рибарника, от които 3 са в землището на с. Труд и 1 – в землището на с. Скутаре.
2.2.3.2. Икономически профил на сектор „Индустрия“
Промишлеността се утвърждава в структурата на местната икономика. В края на миналия
век, инвестиционния интерес към община Марица започна да нараства с течение на
годините. Първоначално той бе насочен към изграждане на нови, съвременни
производствени мощности, а по-късно – в сферата на логистиката, търговията. Основните
фактори за това са близостта до гр. Пловдив, наличието на условия за удобен транспортен
достъп, по-ниските данъци (в сравнение с гр. Пловдив) и др.
Като цяло промишлените отрасли се развиват с много добри темпове, което е и
причината вторичния сектор да е с най-добри икономически показатели в социалноикономическия комплекс на община Марица. За периода 2007-2012 г. са постигнати
следните темпове на развитие в % (при база 100% - 2007 г.):
Ръст в броя на предприятията – 164,9%;
Ръст в произведената продукция- 257,8%;
Ръст в размера на ДМА – 157,8%;
Ръст в броя на заетите лица- 180,4%.
Структурата на промишлените производства е многоотраслова. Представени са голяма
част от отраслите на преработващата промишленост. Развити са промишлени
производства от отрасли „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия“,
„Производство на машини и оборудване“, „Производство на химически продукти“,
„Производство на облекло“, „Производство на изделия от дърво (вкл. и мебели) и др.
Разширява се производството на храни, напитки и тютюневи изделия, на пластмасови и
химически продукти. Нови производства, възникнали през последните години са в
сферата на химическата промишленост - производство на кокс и рафинирани
нефтопродукти.
Териториалното разположение на производствените мощности на основните
предприятия на преработвателната промишленост и складовата дейност е довело до
обособяването на 4 локализации (производствени подзони). През 90-те години на
миналия век е реализирана една от първите модерни индустриална зона в България
(изградена на чисто нов терен край с. Радиново и с. Бенковски). Тя е с площ от около
800 декара с възможности за по-нататъшно разширение до 3 000 декара, като ще
обхване части от землищата и на селата Царацово и Костиево. Тези възможности са
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заложени и в приетия Общ устройствен план на община Марица; има прието от ОС Марица Планово задание за изработване на „ПУП-ПУР” и „ПУП-ПРЗ” за обектите на
публичната общинска собственост на селищно образувание „Производствена зона Марица- Запад”. В индустриална зона „Марица - запад“ с чужди инвестиции са изградени
нови производствени предприятия за производство на домакински електроуреди, за
преработка на тютюн, на плодове (основно на вишни) и др. Развитието на подзоната е в
пряка зависимост и от тангиращите обекти на РПМ.
Териториалното разположение на производствените мощности на основните
предприятия на преработващата промишленост е довело до обособяването на 4
производствени локализации (производствени зони. Една от тях е разположена в
землищата на селата Радиново, Бенковски, Царацово и Костиево. Други са формирани в
селата Труд, Войводиново, Рогош.. През 90-те години на миналия век е реализирана
една от първите модерни индустриална зона в България ( изградена на чисто нов терен
край с. Радиново). Тя е с площ от около 800 декара с възможности за по-нататъшно
разширение до 3 000 декара. Тези възможности са заложени и в приетия Общ
устройствен план на община Марица. В индустриална зона „Марица“ (която е със статут
на селищно образувание), с чужди инвестиции са изградени нови производствени
предприятия за производство на домакински електроуреди, за преработка на тютюн, на
плодове (основно на вишни) и др.
На базата на икономическите и технологични връзки тези чисто промишлени локализации
се разширяват и се превръщат в промишлено-логистични и търговски съсредоточия и
обхващат и производствени и складови обекти и в съседните и села – Бенковски,
Царацово, Граф Игнатиево, Рогош, Маноле и др.
Най-често за нуждите на преработващата промишленост, и на свързаната с нея
логистична база се използват терените на бившите стопански дворове. Предимството на
тези терени е изградената инфраструктура, в някои от тях се намира и запазен сграден
фонд. За целите на различни видове промишлени производства се използват стопанските
дворове на селата Труд, Граф Игнатиево, Войводиново, Рогош, Царацово, Скутаре,
Маноле, Трилистник, Ясно поле, Строево, Бенковски, Калековец, Маноле и др.
Част от новите предприятия са изграждани и на нови терени („на зелено“) – такъв е
случаят в с. Радиново.
Другите производствени подзони на Община Марица също са формирани по важни
републикански пътни направления: Зона Труд - Граф Игнатииево по направление
Карлово - Пловдив; зона Рогош - Скутаре - Маноле по направление ІІІ-545; зона
Войводиново - Калековец по направление Пловдив - Брезово.
По-големи промишлени предприятия, които дават облик на промишления профил на
община Марица са:
В сферата на хранително-вкусовата промишленост (Производство на храни, напитки
и тютюневи изделия): „Сокотаб България” (с. Радиново); „Агри България“
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(с.Радиново); „Унитемп” (с. Войводиново); „Млечни продукти“ (с. Маноле); „Плам“ АД
с. Труд).
В сферата на машиностроенето (Производство на машини и оборудване): „Либхер
Хаусгерете Марица” (с. Радиново); „Шнайдер Електрик” (с. Радиново); „Електролукс –
Табаков и синове” (с. Желязно); „Макском“ (с. Царацово; „Лидер-96” (с. Рогош).
В сферата на текстилната промишленост (текстил, трикотаж и облекло): „Булсафел“
(с. Скутаре); „Венера Класик” (с. Калековец) и др.
В сферата на дървопреработване и производство на мебели“ „Синхрон“ и „Кеми-Р“
(с Рогош); „ТЕТ-ИНВЕСТ” (Царацово).
2.2.3.3. Икономически профил на сектор „Услуги“
Един от добре развиващите се отрасли на третичния сектор е „Транспорт, складиране и
пощи“. За периода 2007-2012 г. броят на регистрираните фирми нараства само с 9, но
размерът на произведената продукция и броят на заетия персонал се е увеличил над 2
пъти. Това означава, че логистичните и транспортните фирми са основно от типа на
малките и средните. Развитието на този отрасъл е свързано не само с икономическото
развитие на общината, а има отношение и към обслужването на производствени и
търговски структури в община Пловдив. Благоприятен фактор за развитието на
логистиката е и изградената транспортна инфраструктура и обвързването ѝ с
висококласни транспортни пътища – автомагистрала „Тракия“ и първокласен път Е-80,
второкласен път II – 64, както и с главна ж.п. линия София- Пловдив – Свиленград (Бургас).
Отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ може да бъде
характеризиран като отрасъл със стагниращо развитие. Независимо, че за анализирания
период са разкрити нови 85 фирми, икономическите резултати (размер на приходите от
дейност) намаляват.Малък е и ръста на заетите лица – само с около 50 д. Причините за
това състояние на отрасъла могат да бъдат в обособени в две групи. Първата, е че в
общината съществуват добри възможности за осигуряване на заетост в другите отрасли на
икономиката и втората – близостта на гр. Пловдив, където населението осигурява част от
търговските си потребности. Търговските обекти в селата на общината задоволяват
основно ежедневните потребности на населението от хранителни и нехранителни стоки.
Отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“ (Туризъм) е свързан основно с услуги,
предоставяни на транзитно преминаващи през територията на общината. През 2012 г. в
този отрасъл са регистрирани 90 фирми. Преобладаващата част от тях осъществяват
дейност в областта на ресторантьорството – заведения за развлечения и отдих
(ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-аперитиви и др.). Средствата за подслон и
местата за настаняване, според Туристическия регистър включват 8 обекта (всички от
категорията „места за настаняване“). Това са крайпътни мотели и 2 семейни хотела.
Крайпътните мотели са с общ капацитет 75 легла и са разположени на 9 км по
първокласен път Е 89 и в землищата на селата Войводиново, Царацово, Калековец и
Радиново. Семейните хотели са с общ капацитет 58 легла. Приходите от дейност от
отрасъла за 2012 г. са 3145 хил. лв., като основната част от тях са от сферата на
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ресторантьорството. В сравнение с 2007 г. се наблюдава незначителен ръст в основните
икономически показатели.
Определено развитие през анализирания период се наблюдава и в отрасли като
„Създаване
и разпространение
на информация
и
творчески
продукти,
далекосъобщения“, „Операции с недвижими имоти“ и др.
Характеристиката на отраслите с подчертана социална насоченост, които са с публичен
характер – „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Образование“, „Култура“ и др.
е направена в т. 3.3.
2.2.4. Предприемаческа и инвестиционна активност
За разлика от по-голямата част от общините в страната, при които като последица от
икономическата криза в периода след 2008 г. се наблюдава и определено свиване в
предприемаческата активност, в община Марица този проблем не е с такава острота. За
подобен извод говорят и данните за броя на фирмите, както и разходите за инвестиции.
Важен показател за равнището на предприемаческата активност е „гъстотата на
фирмите“, която изразява броят им на 1000 д. от населението. Стойностите на посочения
показател за община Марица са по-ниски от средните за страната. Към 2012 г.
измерената гъстота на фирмите 1000 човека е 31,9, което е под средното равнище за
страната – 47,6 на 1000 човека.
През 2012 г. спрямо 2007 г. се забелязва нарастване на общия брой на регистрираните
фирми със 312, което е 43,3%. Най-голям ръст в броя на регистрираните фирми се
наблюдава в сектора „Селско стопанство – почти 3 пъти нарастване, следван от
„Административни и спомагателни дейности“ – ръст около 2 пъти, „Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети“ и др.
Предприемаческата активност, анализирана в по икономически дейности показва
различни тенденции. В почти всички икономически дейности (отрасли) е налице процес
на нарастване на броя на фирмите, като изключение е отрасъл „Строителство“, в който
броят на фирмите намалява. Очевидно икономическата криза засяга най-силно тази
дейност в местната икономика. Благоприятна тенденция е и това, че се наблюдава
тенденция на нарастване на броя на фирмите при някои от икономическите дейности с
подчертан социален характер – например „Хуманно здравеопазване и социална работа“.
Това се обяснява с постепенното навлизане на частния сектор в такива дейности, които са
с публичен характер.
Община Марица, благодарение на благоприятното си географско и особено на
транспортно-географското си местоположение, свързано и с близостта си до гр. Пловдив,
както и с провежданата активна местна политика за развитие се превръща в
привлекателна територия за инвестиции – в т.ч. и чужди.
Друг основен индикатор за инвестиционната активност на икономическите субекти в
общината са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и размера на
придобитите материални активи в съответната година.
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Разходите за придобиване на ДМА в общината графично са представени в следната
диаграма:

Графика 7. Динамика в разходите за придобиване на ДМА в община Марица -2008-2012 г.

Процесите свързани с намаляване на размера на инвестициите, вкл. и чуждите,
характерен за страната в условията а икономическа криза, засягат и община Марица. Това
показват и данните от следващата таблица.
Таблица 9. Разходи за придобиване на ДМА и размер на придобитите ДМА в община Марица за периода
2008-2011 г.
Източник: ТСБ – Пловдив, 2103

Показатели
Разходи за придобиване на ДМА
(хил. лв.)
в т.ч. отрасли на
промишлеността
Придобити ДМА (хил. лв.)
в т.ч. отрасли на
промишлеността

2008

2009

Години
2010

87 589

49 518

41 541

50 011

64 675

27 196

19 871

32 184

102 782

58 579

33 881

49 467

78 956

42 230

15 928

33 769

2011

2012
69 266
50 237
56 977
42 494

Данните по посочените два показателя за община Марица за периода 2008-2012 г.
показват спад както в разходите за придобиване на ДМА, така и в размерите на вече
придобитите ДМА. Този негативен процес продължава от 2008 до 2011 г., като през 2012
г. е налице определен ръст спрямо 2011 г. Независимо от това равнището към 2012 г. е
под това за 2008 г.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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За периода 2008- 2011 г. е налице и ръст в чуждестранните преки инвестиции в
нефинансовия сектор. Размерът им през 2011 г. (с натрупване) възлиза на 130130,8 хил. €
Динамиката им е посочена графично в следната диаграма:

Графика 8. Размер на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в община Марица (с
натрупване) в млн. €.

В сравнителен план, община Марица е с водещи позиции по относителния показател
„Преки чуждестранни инвестиции на 1 жител“ (402,9 €), нареждайки се пред общини
Пловдив (268,0 €) Карлово (263,4 €) и Асеновград (147,5 €).
2.2.5. Изводи от състоянието на местната икономика

▪ В икономическо отношение, община Марица се очертава като динамично
развиваща се, относително слабо засегната от икономическата криза, проявила се
след 2008 г. Положително развитие (оценено на основата на основните
икономически показатели) се наблюдава при трите сектора на социалноикономическия комплекс на общината;

▪ Община Марица, поради удобното си транспортно-географско положение,
близостта до гр. Пловдив и провежданата политика от местните власти е
привлекателна за инвестиционния капитал, вкл. и този с чуждестранно участие. По
размер на инвестициите с натрупване към 2011 г., отнесени към един жител на
общината, тя заема едно от първите места в страната;

▪ В местната икономика през периода 2007-2012 г. като водещ се очертава сектор
„Индустрия“, следван от останалите два сектора – „Услуги“ и „Селско, горско и
рибно стопанство“. Сектор „Индустрия“ е по- привлекателен, в сравнение с
останалите два икономически сектора, за чуждите инвестиции през последните
години;

▪ В структурата на предприятията преобладават тези от типа „микро“ и „малки“, които
обаче са с по-скромни икономически показатели. Тези предприятия са основата на
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
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малкия, семеен (фамилен) бизнес и дават препитание на около една трета от всички
заети лица в общината;

▪ Промишлеността е с многоотраслов характер, като водещи функции имат
производства свързани с преработка на селскостопански суровини (хранителновкусова), производство на машини и оборудване, производство на химически
изделия и продукти, дървопреработване, вкл. и производство на мебели, текстилна
промишленост, вкл. производство на трикотаж и облекло и др. Преработвателната
промишленост на плодове и зеленчуци не е свързана с местното селскостопанско
производство , о работи с вносни суровини;

▪ За развитието на първичния (аграрен) сектор благоприятни фактори са качествените
поземлени ресурси, климатичните условия, традициите на населението
в
развитието на селското стопанство, развитата промишленост за преработка на
селскостопански суровини и др. Наличието на добре развита канална мрежа е
фактор за големия размер на поливните площи, върху които се отглеждат
интензивни селскостопански култури - зеленчуци, трайни насаждения, ориз;

▪ Очертава се тенденция на възраждане на интензивното растениевъдство и на
животновъдството, което макар и с не високи темпове се ориентира към
промишлено и относително по-уедрено фамилно фермерство;

▪ В локализацията на производствените мощности на преработващата промишленост
и на свързаната с нея логистична инфраструктура са формирани няколко
производствени зони, които постепенно се разрастват пространствено и се
трансформират в производствено-логистични и търговски съсредоточия;

▪ В третичния сектор (услуги) по-добре са развити отраслите, които осъществяват
дейността си на пазарни принципи – „Транспорт, логистика и пощи“, „Търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети“, Хотелиерство и ресторантьорство“, в
сравнение с развитието на т.нар. „Бюджетни услуги“.
2.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
2.3.1. Демографски и трудов потенциал
За целите на Общинския план на община Марица аналитичните проучвания на човешкия
ресурс включват анализи и оценки на населението с неговите демографски
характеристики и анализи и оценки на населението като трудов ресурс. Обект на
аналитични проучвания на демографското състояние, предназначени за Общинския план
за развитие на община Марица са:
анализи и оценки на демографското състояние на община Марица;
очертаване на тенденции в демографското развитие на общината в изминалия
планов период -2007-2013 г.
Аналитичните проучвания на демографския ресурс и на трудовия потенциал на община
Марица се представят в три разреза:
анализи и оценки на количествените параметри на населението и трудовия ресурс;
качествени характеристики на населението;
оценки на трудовия потенциал на общината.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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2.3.1.1. Демографска характеристика на общината
Степента на населеност на територията се оценява чрез използване на основния
демографски показател „брой на населението“. Този показател е с динамичен характер и
се определя основно от параметрите на естественото и механичното движение на
населението в рамките на определен период.
Брой на населението
Към края на 2012 г. в община Марица броят на населението по данни от текущата
демографска статистика възлиза на 32295 д. По този демографски показател община
Марица попада в категорията на средните общини (с население от 30 до 50 хил. д.).
Ретроспективният анализ на този показател (за изминалия 7 годишен период за който се
отнасят официалните статистически данни) показва стабилизиране (след 2008 г.) с
тенденция на леко нарастване (след 2010 г.) на броя на населението на общината, която
не е характерно за преобладаващата част от общините в страната. Подобна констатация
се подкрепя от следните данни:
Брой на населението на община Марица – 2007 г. – 32716 д.;
Брой на населението на община Марица – 2008 г. - 31512 д;
Брой на населението на община Марица – 2009 г. – 31447 д
Брой на населението на община Марица – 2010 г. - 31451 д.;
Брой на населението на община Марица – 2011 г. - 32491 д.;
Брой на населението на община Марица – 2012 г. - 32295 д.
През 2012 г. броят на населението на общината бележи лек ръст в сравнение с 2007 г. с
1,8%. През отделните години на анализирания период се наблюдават колебания в броя на
населението, като пик е регистриран през 2011 г. – 32491 д. Това се дължи основно на повисокия брой на заселените лица през посочената година, които надвишават значително
броя на изселените.
В териториален аспект (по населени места) тази тенденция на относително стабилен брой
на населението не е характерна за всички селища в общината. С положителен прираст,
водещ до увеличаване броя на населението са селата Войводиново, Скутаре, Радиново,
Калековец, като най-висок ръст има с. Войводиново – 12,1%. Причините за това са
основно от икономически характер и близостта на селото до гр. Пловдив, които дават
отражение върху демографското му развитие. Част от селата в общината, обаче са с
негативно демографско развитие, което е причината броят на населението им да
намалява.
Представа за териториалното проявление на динамиката в броя на населението на
община Марица за периода 2007-2012 г. по населени места дават данните от таблица 10.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
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Таблица 10. Динамика в броя на населението на община Марица за периода 2007-2012 г. по населени
места.
Източник: НСИ, текуща демографска статистика

Брой население към:
Населени места
2007 г.
Общ.Марица
с.Бенковски
с.Войводиново
с.Войсил
с.Граф
Игнатиево
с.Динк
с.Желязно
с.Калековец
с.Костиево
с.Крислово
с.Маноле
с.Манолско
Конаре
с.Радиново
с.Рогош
с.Скутаре
с.Строево
с.Трилистник
с.Труд
с.Царацово
с.Ясно поле

2008 г.

31716 31512
1336
1343
1957
1954
1049
1047

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

ръст 2012/
2007 (%) –
2007 г.100%

31447
1368
1958
1022

31451
1367
1971
1007

32491
1379
2207
1075

32295
1354
2194
1090

101,8
100,8
112,1
103,9

1983
840
396
2497
1772
641
2987

1925
839
399
2516
1785
646
2954

1887
847
400
2544
1791
652
2938

1898
854
393
2560
1783
655
2905

1846
873
374
2637
1833
650
2927

1826
880
372
2627
1826
648
2896

92,1
104,8
93,9
105,2
103,0
101,1
97,0

726
718
3108
2337
1744
855
3870
2201
692

710
712
3109
2336
1718
843
3823
2190
670

696
709
3089
2357
1703
833
3814
2179
660

713
687
3079
2368
1682
862
3839
2188
640

705
746
3099
2523
1767
853
4022
2308
667

693
752
3099
2481
1744
831
4043
2278
661

95,5
104,7
99,7
106,2
100,0
97,2
104,5
103,5
95,5

Положителната тенденция в нарастването на населението на общината, в т.ч. и на
повечето населени места в нея е с по-траен и продължителен характер. За това говорят и
данните от двете последни преброявания – 2001 и 2011 г. За посочения десетгодишен
период (2001 – 2012 г.) броят на населението се запазва стабилен в рамките на около 32
хил. д. с леко нарастване от 32045 души (2001 г.) до 32295 души (2012 г.), или
увеличение с 250 д., което представлява само 0,8%. На фона на силното обезлюдяване на
голямата част от останалите български общини, демографската характеристика на община
Марица (по отношение на показателя „брой на населението“) дава основание за извода,
че е със стабилно демографско развитие
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Стабилизираният брой на населението на общината при непроменената площ на
територията ѝ дава отражение и върху гъстотата на населението. Този показател е един
обективен критерий за степента на населеност. Средната гъстота на населението за
анализирания период се запазва почти непроменена и е в рамките на около 94 д./км2.
Обективно, община Марица се очертава като една от общините с много висока гъстота на
населението (над средната за страната – 65,6 д./км2 и на Южния централен район – 65,4
д./км2. Това се отразява положително върху възможностите за ефективно използване на
разполагаемите поземлени ресурси, от гледна точка на високата населеност на
територията.
Анализите и оценките на териториалното разпределение на населението показват, че
то е относително равномерно разпределено по населени места. С по-висок брой на
населението са селата Труд (4043 д. –едно от най-големите села в страната), Рогош (3099
д. ), Маноле (2896 д.), Калековец (2627 д.) и др. По-големият брой на населението в
посочените и още няколко други села (Войводиново, Скутаре, Царацово) дават
възможност те да функционират като вторични обслужващи центрове – с действащи
детски заведения, средищни училища, лекарски кабинети и др. Най-малолюдни са селата
Желязно (372 д.), Крислово (648 д), Ясно поле (661 д.) и Манолско Конаре (693 д.).
Агломерирането на населените места (по показателя „брой на населението“) дава
представа за демографския потенциал на населението места. Тези данни са представени
в таблица 11.
Таблица 11. Агломериране на населените места в община Марица по броя на населението към 2007 и
2012 г.
Източник: НСИ, текуща демографска статистика и собствени изчисления

Агломерационни
населени места
До 500 д.
От 500 до 1000 д.
От 1000 до 2000 д.
От 2000 до 3000 д.
От 3000 до 4000 д.
Над 4000 д.
ОБЩО

групи

2007 г.
брой

2012 г.
%

1
6
6
4
2
19

5,3
31,7
31,7
21,1
10,2
100,0

брой

%
1
6
5
5
1
1
19

5,3
31,7
26,2
26,2
5,3
5,3
100,0

Данните от таблица 11 показват, че за изследвания период не се наблюдават
съществени промени в агломерацията на населените места в община, което се дължи на
относително стабилното им демографско развитие. Данните показват, че селата с
население над 1000 д. преобладават в структурата на селищната мрежа. На практика това
са жизнени, в демографско отношение, населени места. В селата с население над 2000 д.
живее 60,7% от цялото население на общината.
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Според действащата в страната градоустройствена класификация на населените места
(базирана основно на броя на населението им) по-голямата част от населените места
попадат в категорията на средните и големите села.
2.3.1.2. Естествено и механично движение на населението
Промените в броя на населението са резултат от комбинираното влияние на естественото
и на механичното му движение. Тук се включват такива демографски показатели като
раждаемост, смъртност, изселвания, заселвания. По своят характер това са демографски
процеси,
които са резултат от комбинираното влияние на редица фактори с
икономически, социален и психологически характер. Израз на това са и съответните
стойности на коефициентите на естествен и на механичен прираст на населението (които
често са с отрицателен знак).
Естествено движение на населението
То се характеризира със състоянието на раждаемостта и на смъртността, от които се
формира и естествения прираст на населението.
Раждаемостта в община Марица се характеризира с това , че се запазва почти на едно и
също ниво. Причините за това са вече посочените – основно от икономическо и
психологическо естество.
Броят на родените през 2007 г. в общината е 292 лица. През следващите години този
брой варира в тесни граници – между 40 родени (2009 г.) и 297 родени (2012 г.).
Коефициентът на раждаемост е нисък – средногодишно за периода 2007-2012 г. същия е
8,9‰. Коефициентът на раждаемост в общината варира в много тесни граници 9,21‰
(2007 г.) до 9,20‰ (2012 г.).
Позиционирането на община Марица по показателя „коефициент на раждаемост“ в
областната и националната територия, показва, че тя е в по-неблагоприятна ситуация. Тя е
с по-нисък коефициент на раждаемост от средния за област Пловдив и от средния за
страната през целия анализиран период. Състоянието на коефициентите за раждаемост е
показано в следната диаграма - графика № 9:
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Графика 9. Сравнителна характеристика на коефициента на раждаемост (‰) на община Марица със
средния за страната и за област Пловдив за периода 2007-2012 г.

В териториален разрез – по населени места коефициентът на раждаемост варира в пошироки граници. През 2007 г. вариационния размах е от 2,89‰ в с. Ясно поле до 1548‰ в
с. Динк. Подобни са и стойностите на разглеждания показател за 2012 г. – от 4,54‰ (с.
Ясно поле) до 18,18‰ (с. Динк). По стойностите на коефициента на раждаемост се
обособяват три групи:
Села с относително висок коефициент на раждаемост (над 10‰ ), който се запазва за
посочения период – с. Войсил, с. Костиево и др.;
Села с висок коефициент на раждаемост (над 14‰) с тенденция на нарастване – с.
Динк, с. Калековец;
Села с висок коефициент на раждаемост (над12‰) с тенденция на намаляване – с.
Войводиново, с. Рогош, с. Желязно.
С по-нисък коефициент на раждаемост от средната за общината са почти половината от
селата. Това са села, които са с по-висока смъртност и привличат по-малко заселници,
което в крайна сметка води до макар и слабото им обезлюдяване.
По-сериозен проблем, свързан с естественото движение на населението в община
Марица е относително по-високата смъртност, което е и основната причина за
формиране на отрицателен (макар и с не много високи стойности) естествен прираст на
населението. Смъртността превишава раждаемостта като абсолютен брой и като
коефициент на смъртност. Броят на умрелите лица средногодишно е 502 д., като варира
от 495 д. (2007 г.) до 523 д. (2012 г.). Средногодишният коефициент на смъртност е
15,68‰, което е около и малко над средния за страната показател. Коефициентът на
смъртност за община Марица за 2012 г. е 16,19‰, е по-висок от средно за страната 15,0‰
и 13,6‰ средно за област Пловдив. Това личи и от данните в следващата диаграма Графика № 10:
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Графика 10. Сравнителна характеристика на коефициента на смъртност (‰) на община Марица със
средния за страната и за област Пловдив за периода 2007-2012 г.

По-ниската раждаемост и по-високата смъртност на населението на община Марица са
причина и за отрицателния естествен прираст на населението. Данните показват, че само
по пътя на естественото движение на населението броят на населението в общината
намалява средногодишно по около 180 – 195 д., а през 2012 г. естествения прираст е
отрицателен – 226 д, или коефициента на естествен прираст е – 7,0‰. Данните за
естественото движение на населението в общината по населени места към 2007 и 2012 г.
са показани в таблица 12.
Таблица 12. Промени в естественото движение на населението на община Марица за периода 2007-2012г.
Източник: НСИ, текуща демографска статистика.

Естествено движение

Марица
с.Бенковски
с.Войводиново
с.Войсил
с.Граф Игнатиево

31716
1343
1957
1049
1983

292
7
25
13
11

495
18
31
12
36

-203
-11
-6
1
-25

32295
1354
2194
1090
1826

297
7
16
14
17

523
28
39
12
34

Ест. прираст

умрели

родени

умрели

родени

Брой
население

Населено място

Брой
население

2012 г.

Ест. прираст

2007 г

-226
-21
-23
2
-17
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с.Динк
с.Желязно
с.Калековец
с.Костиево
с.Крислово

840
396
2497
1772
641

13
5
29
22
5

9
4
31
32
14

4
1
-2
-10
-9

880
372
2627
1826
648

16
1
37
23
7

6
5
40
28
14

10
-4
-3
-5
-7

с.Маноле

2987

30

41

-11

2896

24

56

-32

с.Манолско
Конаре
с.Радиново
с.Рогош
с.Скутаре
с.Строево
с.Трилистник
с.Труд
с.Царацово
с.Ясно поле

726
718
3108
2337
1744
855
3870
2201
692

4
5
39
17
14
7
25
19
2

13
11
50
38
34
14
60
36
11

-9
-6
-11
-21
-20
-7
-35
-17
-9

693
752
3099
2481
1744
831
4043
2278
661

7
6
24
23
16
5
38
13
3

21
10
41
43
36
11
52
35
12

-14
-4
-17
-20
-20
-6
-14
-22
-9

Като цяло, колебанията в естественото движение на населението не се отличават с
подчертана динамика. През всичките години коефициентът на естествения прираст е
отрицателен, макар и с ниски стойности. Тази констатация се подкрепя и от графичното
представяне на измененията в коефициентите на раждаемост, смъртност и естествен
прираст в община Марица за анализирания период (по години), което личи и от следната
диаграма:

Графика 11. Динамика в показателите за естественото движение на населението на община Марица за
периода 2007-2012 г.
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Механично движение на населението
Това е другият основен демографски показател, който има отражение върху броя на
населението. Същият в комбинация с естествения прираст формира и динамиката в броя
на населените места. Той се формира от броя на заселените и изселените лица. След
интензивната миграция на населението, свързана и с емиграция на част от него, през
последните няколко години тези процеси не са с висока интензивност. Това се отнася и за
община Марица.
Данните за механичното движение на населението в община Марица показват, че
общината привлича малко повече население, от това, което я напуска. През 2007 г. броят
на заселените в общината (602 д.) надвишава незначително този на изселили се (585), или
с 17 д.. Тази пропорция между заселени и изселени лица в общината е характерна за
всички години от периода 2007-2012 г. През 2009 г. механичния прираст е 20 лица, а през
2012 г. – 30 д.. Коефициентът на механичен прираст е положителен през отделните
години варира от 0,54‰ (2007 г.) до 0,93‰ (2012 г.). В голяма степен , механичният
прираст на населението се дължи на хора в пенсионна възраст , които напускат града и се
установяват трайно в селата . Близостта на големия град и социалните услуги в него , найвече здравни , прави тенденцията трайна. Той обаче не е в състояние да компенсира
формирания отрицателен естествен прираст на населението. Поради тази причина се
наблюдава и тенденцията на обезлюдяване на някои населени места, която при някои
села не е характерна.
Данните за броя на заселените и изселените лица и за формирания механичен прираст
по населени места са отразени в таблица 13.
Таблица 13. . Динамика на механичното движение на населението в община Марица към 2007 и 2012 г.
по населени места.
Източник: НСИ, текуща демографска статистика.

Механично движение

Марица
с.Бенковски
с.Войводиново
с.Войсил
с.Граф
Игнатиево
с.Динк

31716
1343
1957
1049

602
21
16
33

1983

59

840

15

585
25
55
11
41
6

изселени

Брой
население

мех. прираст

изселени

заселени

Брой
население

Населено място

мех. прираст

2012 г.

заселени

2007 г

17
-4
-39
22

32295
1354
2194
1090

432
16
58
21

402
20
48
8

30
-4
10
13

18

1826

30

33

-3

9

880

5

8

-3
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с.Желязно
с.Калековец
с.Костиево
с.Крислово
с.Маноле
с.Манолско
Конаре
с.Радиново
с.Рогош
с.Скутаре
с.Строево
с.Трилистник
с.Труд
с.Царацово
с.Ясно поле

396
2497
1772
641
2987

9
29
35
14
59

7
39
31
20
30

2
-10
4
-6
29

372
2627
1826
648
2896

13
21
14
12
19

11
28
16
7
18

2
-7
-2
5
1

726
718
3108
2337
1744
855
3870
2201
692

6
20
45
93
22
13
64
41
8

18
11
51
50
40
19
81
39
11

-12
9
-6
43
-18
-6
-17
2
-3

693
752
3099
2481
1744
831
4043
2278
661

8
16
38
27
19
1
79
23
12

6
6
21
49
22
17
44
31
9

2
10
17
-22
-3
-16
35
-8
3

От посочените в таблицата данни е видно, че привлекателни за заселване са основно поголемите села в общината – Труд, Войводиново, Радиново, Рогош и др. Това са села, в
които са локализирани производствени мощности на промишлеността, села, към които е
насочен инвестиционния интерес.

Графика 12. Динамика в механичното движение на населението в община Марица за периода 20072012г.

2.3.1.3. Качествени характеристики на населението. Демографски структури
Качествените характеристики на населението са свързани с различните му структури –
полова, възраства, образователна, етническа. Някои от тези структури като възрастова и
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образователна определят и качествените характеристики на населението, разглеждано
като работна сила.
Данните за някои структури на населението като образователна и етническа се осигуряват
само по време на преброяванията на населението. Поради тази причина, анализите и
оценките на тези структури са на база данните от последните две преброявания – 2001 и
2011 г.
Полово-възрастова структура
Половата структура на населението на община Марица е с пропорции, които са побалансирани от тези за страната. И в община Марица броят на жените е малко по-висок от
този на мъжете. През 2012 г. жените са 16209 д., или 50,2 % от общия брой на
населението на общината, а мъжете – 16086, което е 49,8. Налице е много слабо изразена
тенденция на нарастване на относителния дял на жените.
В териториален разрез, посочената полова структура на населението е с определени
отклонения. Има села, в които преобладава броят на мъжете над този на жените. В селата
Желязно, Калековец, Рогош, Манолско Конаре мъжете съставляват малко над 51% от
населението им. С относително по-висок дял на жените са селата Труд, Скутаре, Строево,
Крислово.
Като цяло съществуващата полова структура на населението на община Марица не дава
сериозно отражение върху демографското и социално-икономическото развитие на
общината.
Възрастова структура. Данните от преброяването през 2011 г. и данните от текущата
демографска статистика за 2012 г. сочат, че община Марица е с възрастова структура на
населението, която е характерна за страната.
За целите на ОПР на общината се анализират и оценяват:
Стандартната възрастова структура;
Специфични възрастови структури
Стандартните възрастови групи
(под трудоспособна, в трудоспособна и над
трудоспособна възраст) имат отношение основно към броя на активното население, в т.ч.
и на броя на заетите лица и др., т.е на трудовия потенциал на общината. Специфичните
възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на
потребностите от инфраструктура на образованието на някои дейности от детското
здравеопазване и др.
От общия брой на населението към 2012 г. - 32297 д., разпределението им по основни
възрастови групи е както следва:
5075 д. са в под трудоспособна възраст, което е 15,7% от общия брой на
населението;
- 19241 д. са в трудоспособна възраст (59,6%);
- 7891 д. са в над трудоспособна възраст (24,7%).
Тенденциите в състоянието на възрастовата структура на населението за анализирания
период – 2007 -2012 г. са относително благоприятни. Налице е определено нарастване
както абсолютния брой, така и делът на младото население ( в под трудоспособна
възраст). В същото време, макар и много слабо намалява абсолютния брой на
населението в над трудоспособна възраст. Това личи и от данните в таблица 14.
-
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Таблица 14. Възрастови групи в община Марица 2007-2012 г.
Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България.

Население (брой)
години
под трудосп. трудоспособна
над трудосп.
общо
възраст
възраст
възраст
2007
31716
2379
18787
8135
2009
31 512
4 540
18 954
8 018
2010
31451
4539
18873
8039
2011
32491
5080
19270
8141
2012
32297
5075
19241
7981
години
относителен дял
2007
100
7,5
59,2
25,6
2009
100
14,4
60,1
25,4
2010
100
14,4
60,0
25,6
2011
100
15,6
59,3
25,1
2012
100
15,7
59,6
24,7
В сравнение със стандартната възрастова структура на населението средно за страната и
за област Пловдив, тази за община Марица се отличава несъществено. Относителният дял
на населението в под трудоспособна възраст за община Марица към 2012 г. (15,7%) е
малко по-висок от този за страната (14,3%) и за област Пловдив (14,4%). В същото време,
населението в над трудоспособна възраст в община Марица също е по-висок от
съответния за страната (23,8%) и за област Пловдив (23,6%). Изводът от съпоставката на
посочените данни, е, че в община Марица има младо население, което ако остане да
живее тук, ще гарантира възможностите за по-доброто си бъдещо
естествено
възпроизводство.
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Графика 13. Сравнителна характеристика на възрастовата структура на населението на община Марица с
тази на страната и област Пловдив за периода 2007-2012 г.

Обобщената констатация от анализа на възрастовата структура на населението на община
Марица е, че тя е близка до тази за страната – с по-ниски относителни дялове в под
трудоспособна и по-високи – във възрастовите групи в трудоспособна възраст и в над
трудоспособна възраст. В община Марица относителният дял на населението в над
трудоспособна възраст е с около 1-2 % (в отделните години) по-висок от съответния за
област Пловдив.
При оценките на възрастовата структура на населението се отчита и един важен
измерител, който е от значение за икономическата му функция – като работна сила. Това
е коефициента на възрастовата зависимост, който изразява съотношението между броя
на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече
години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). За
община Марица този коефициент за 2012 г. е 67,4% и е по-висок от средния за страната
Специфичните възрастови групи са тези в предучилищна и в различните степени на
учебна възраст – 0-3 годишна възраст, 3-6, 7-14 и 15-18 годишна възраст. Към 2012 г.
данните показват следния брой на лица в съответните възрастови групи:
0-3 годишна възраст – 978 д.;
3-6 годишна възраст – 1308 д.;
7-14 годишна възраст – 2518 д.;
15-18 годишна възраст – 1245 д.
Посочените възрастови групи определят контингента на децата в детските заведения, а
тези от възрастовата група от 7 до 14 годишна възраст – контингента от ученици в общото
образование – основната степен (I-VIII клас). Учениците във възрастовата група 15-18
години се обучават в средните училища извън общината. Голяма придобивка за Община
Марица е предстоящото изграждане (2014 г) на специализирано земеделско училище в с.
Маноле.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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Етническа структура на населението
Етническата структура на населението в община Марица показва, че преобладаващата
етническа група е българската. При преброяването на населението през 2011 г. отговор за
етническата си принадлежност са дали 28834 лица. От тях като българи се самоопределят
25539 души, което е 88,6% от населението на общината. Като турци се самоопределят 897
души (3,1% от населението на общината), а като роми 1977 души (6,9% от населението на
общината).
В сравнение с 2001 г. не се наблюдават съществени различия в етническата структура на
населението, което личи и от следната диаграма:

Графика 14. Етническа структура на населението на община Марица към 2001 и 2011 г. (резултати от
преброяване на населението)

В териториален аспект (по населени места) етническата структура на населението
показва, че във всички села на общината българската етническа структура преобладава В
с. Радиново през 2011 г. живеят само българи. С висок дял – над 95% българи е
населението на селата Войводиново, Бенковски, Труд, Царацово, Ясно поле и др. Турската
етническа група е по-компактна в селата Динк (30,1% от самоопределилите се) и с.
Крислово (12,25). При анализа на данните за турската етническа група следва да се отчита
и обстоятелството, че част от ромите се самоопределят като турци (като в с. Динк
например). По-компактна ромска етническа група (над 10% от самоопределилите се) е
отчетена в селата Калековец, Трилистник, Рогош, Манолско Конаре.
Образователна структура
От населението над 7 годишна възраст (6682 д.) с по-високо образователно равнище (със
средно и с висше образование) е почти половината от населението. Разпределението на
населението на общината по равнище на образованието е както следва:
Население с висше образование – 495 д, или 7,4% от населението над 7 годишна
възраст;
Население със средно образование – 3086 д, или 46,2%;
Население с основно и по-ниско образование – 3066 д. или 45,9%
Неграмотни лица – 35 д., или 0,5%.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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В сравнение с 2001 г. се наблюдава определено, не силно подчертано подобряване на
образователното равнище на населението. Това личи от данните в следната диаграма:

Графика 15. Сравнителна характеристика на образователното равнище на населението на община
Марица към 2001 и 2011 г. (резултати от преброяване на населението 2001 и 2011 г.)

Сравнителните данни от резултатите от последните две преброявания на населението
показват, че незначително е нараствал относителния дял на населението с висше
образование, по-видимо е нараснал делът на населението със средно образование, което
е за сметка на населението с по-ниско образователно ниво( вкл. и на неграмотните лица).
По населени места (към 2011 г.), освен с по-голям брой високообразовани лица (над 200
д.) са селата Труд, Войводиново, Царацово. Това личи и от данните в таблица 15.
Таблица 15. Образователна структура на населението по населени места в община Марица за 2011 г.
Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението.2011 г.

Степен на образование
Населени места
Общо
Община Марица
с.Бенковски
с.Войводиново
с.Войсил
с.Граф Игнатиево
с.Динк
с.Желязно
с.Калековец
с.Костиево
с.Крислово

30069
1281
2076
992
1747
765
344
2380
1642
601

Висше
2546
110
323
88
187
9
13
176
106
44

Средно
12047
579
963
363
805
108
142
717
561
261

Основно и
по-ниско
14703
578
745
524
723
539
183
1376
917
270

Неграмотни
683
..
40
12
25
105
6
101
51
22
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с.Маноле
с.Манолско Конаре
с.Радиново
с.Рогош
с.Скутаре
с.Строево
с.Трилистник
с.Труд
с.Царацово
с.Ясно поле

2750
667
702
2834
2265
1673
797
3757
2151
645

129
23
62
171
197
120
48
465
255
20

988
230
329
1037
929
768
264
1680
1107
216

1570
407
310
1507
1068
773
456
1574
780
403

56
7
105
68
7
28
28
..
..

С по-висок брой нискообразовани лица (над 55% с основно и по-ниско образование) са
селата Динк, Калековец, Маноле, Манолско Конаре, Трилистник. От общия брой
неграмотни в общината (683 лица) по 105 лица са в селата Динк и Рогош. От населението
над 7 годишна възраст на с. Динк 13,7% са неграмотни. Тези данни съпоставени с данните
за по-компактното ромско население, показват, че в селата в които има повече роми е и
по-висок броят на нискообразованите и неграмотни лица.
В сравнение с 2001 г. е налице тенденция на нарастване на броя на повисокообразованите лица, и намаляване на броя на по-нискообразованите. Независимо
от това, делът на по-високообразованите лица в община Марица е значително по-нисък
от средния за страната и за област Пловдив.
2.3.2. Икономическа активност и безработица
Икономически активно население
В категорията „икономически активно население“ попадат лицата във възрастовите
групи над 15 години.В него попадат както заетите, така и безработните лица, т.е.
работната сила в общината. За анализи и оценки на икономически активното население
също се ползва информация от преброяването на населението през 2011 г., както и
оперативни данни за работната сила.
Данните за 2011 г. показват, че населението над 15 години общият брой на икономически
активното население в община Марица е 13181 д., а на икономически неактивното –
14499 д.
Таблица 16. Брой на населението по статус „икономически активно население“ в община Марица по
населени места за 2011 г.
Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението.2011 г.

Населени места
Община Марица
с.Бенковски

Население
над 15
години
27680
1194

Икономически активни
общо
13181
585

заети
10949
495

иконом.
безработни неактивни
2232
90

14499
609
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с.Войводиново
с.Войсил
с.Граф Игнатиево
с.Динк
с.Желязно
с.Калековец
с.Костиево
с.Крислово
с.Маноле
с.Манолско Конаре
с.Радиново
с.Рогош
с.Скутаре
с.Строево
с.Трилистник
с.Труд
с.Царацово
с.Ясно поле

1918
922
1611
662
317
2123
1486
556
2528
645
658
2600
2066
1570
715
3481
2013
615

1057
478
760
352
172
938
596
271
867
294
377
1313
844
763
322
1893
1064
235

915
382
618
100
132
809
514
220
758
191
300
1109
787
629
247
1614
948
181

142
96
142
252
40
129
82
51
109
103
77
204
57
134
75
279
116
54

861
444
851
310
145
1185
890
285
1661
351
281
1287
1222
807
393
1588
949
380

По населени места с по-висок относителен дял (над 50% от населението над 15 години) на
икономически активно население са някои от по-големите села – Радиново, Войводиново,
Динк, Войсил, Труд, Царацово. Броят на активното население се влияе и от възрастовата
структура на населението. Активното население общината е 27680 д.
Заетост на населението
Икономически активното население включва заетите и безработните лица, както
учащите над 15 години и някои други специфични категории (жените в отпуск по
майчинство). Данните от преброяването през 2011 г. показват, че броят на заетите лица в
общината е 13181 д., а през 2012 г. – 10947 д. Отчетеният при преброяването брой е повисок от реално заетите в икономическите дейности (различните видове отрасли) на
територията на община Марица -10949 д., като причината за това разминаване се дължи
на обстоятелството, че при преброяването като заети са отчетени и лицата, които работят
извън територията на общината – в други общини.
Данните за трудовата заетост на населението в община Марица за 2012 г. се отнасят за
наетите в отраслите от социално-икономическия комплекс на общината. Наети са
лицата които работят по трудов договор и в техния брой не се включват работодателите и
самонаетите, които не са с голям брой.
Броят на наетите лица е един от индикаторите за състоянието на икономиката. В
общината през 2012 г. в различните отрасли на икономиката са наети 10587 д., което е
81,2% от икономически активното население. Съпоставката на този показател със
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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средните за страната (80,1%) и за област Пловдив (81,9%) показва, че в община Марица не
стои сериозен проблем със заетостта на населението.
Статистическите данни за динамиката на броя на наетите лица, показва, че през 2012 г. е
постигнат значителен ръст в сравнение с 2007 г. При 5783 наети лица (2007 г.), през 2012 г.
техният брой е 10587 д., или ръст от 17819% (при база 100% в 2007 г.). В отделните години
от анализирания период се наблюдава колеблива тенденция в броя на наетите. Най-висок
брой на наетите лица е установен през 2008 г. – 10343 д., след което същият бележи
тенденция на спад до 2010 г. През 2011 и 2012 г. отново се установява нарастване на броя
на наетите лица. Основната част от наетите са в частния сектор – 96,4% (2012 г.). Този
относителен дял варира в тесни граници през отделните години на анализирания период
и се движи от 90,3% (2009 г.) до 97,9% (2007 г.).
Заетостта( отчитана като брой наети лица) диференцирана по сектори към 2012 г. е със
следните параметри:
„Аграрен“ сектор – брой на наетите лица – 286 д, или 2,7% от общия брой на наетите
в общината;
„Индустриален“ сектор – брой наети – 7714 д., или 72,9%;
 Сектор „Услуги“ – брой наети 2587 д., или 24,4%.
Високият брой на наетите във вторичния сектор („Промишленост“) е резултат от
мащабните инвестиции в отрасли на преработващата промишленост през последните 10
години. По този показател община Марица е с характеристики на промишлено развита
територия. С по-голям брой заети в промишлени отрасли (над 200 д.) са в селата Труд,
Рогош, Калековец, Маноле, Войводиново.
Динамиката в броя на наетите лица в община Марица за периода 2007-2012 г. е
представена графично в следващата диаграма - Графика № 16.

Графика 16. Динамика в развитието на броя на наетите лица в община Марица за периода 2007-2012 г., в
т.ч. и наетите в частния сектор
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Броят на наетите в сектор „Услуги“ е резултат както от развитието на т.нар. „бюджетни“
услуги, така и на такива с обслужващ характер, развивани на пазарни механизми търговия и ремонтни дейности, строителство, транспорт и складиране, хотелиерство и
ресторантьорство и др.

Графика 17. Секторна структура на заетостта в община Марица за 2012 г.

Безработни лица
В структурата на икономически активното население втората категория са безработните
лица. Статистиката за броя и структурата на безработните е динамична във времето.
Обект на анализ са данните за безработните за периода 2007- 2012 г., които са по данни
на Агенцията по заетостта. Те са отразени в таблица 17.
Таблица 17. Брой на безработните лица и равнище на безработицата в община Марица 2007-2012 г.
Източник: Агенция по заетостта.

№
1.
2.

Показатели

2007
1144
289

Брой по години
2009
2010
751
1168
197
249

2012
1323
312

Безработни лица
Регистр. безработни до 29
години, вкл.:
3.
Безработни над 1 година
719
147
332
375
4.
Равнище на безработица (%)
8,04
5,28
8,66
10,01
Благодарение на по-добрата заетост на населението в общината, равнището на
безработица в общината към 2012 г. (10,01%) е с по-ниски стойности от средното за
страната (11,4%) и е колкото това в област Пловдив (10,0%).
Позиционирането на община Марица по показателя „равнище на безработица“ в
областната и националната територия, показва че тя е в по-благоприятно положение, т.е.
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с по-ниски равнища на безработица, което е представено графично в следващата
диаграма - Графика № 18:

Графика 18. Позициониране на община Марица в областната и националната територия по показателя
„равнище на безработица“ за периода 2007-2012 г.

В сравнение с общините в област Пловдив, които са с развита икономика, равнището на
безработица в община Марица е по-високо само от това в община Пловдив (6,8%) и пониско от това в община Асеновград (10,7%) и община Карлово (16,1%). Тези сравнителни
данни дават основание да се констатира, че икономическата жизненост на общината е
свързана и с добри условия за заетостта и относително ниско равнище на безработица.
С изключение на 2009 г. в останалите години е налице тенденция на ръст на равнището
на безработица, което е един от проблемите ( макар и с не много сериозни социалноикономически измерения) на социално-икономическото развитие на общината. Броят на
безработните лица през 2013 г. възлиза на 1340 д., а равнището на безработица – 10,0%.
За първото тримесечие на 2014 г. равнището на безработица в община Марица е 9,9% при
съответни стойности за страната -12,2% и за област Пловдив – 10,1%.
Най-уязвими за отпадане от пазара на труда са лицата с по-ниско образование и трудова
квалификация. Това показват и данните за образователното равнище на безработните
лица към 2012 г. От общия брой на безработните лица – 1323 д. 69,2% са с основно и пониско образование. С висше образование са 3,8% от безработните, а със средно – 27,0%.
Данните за образователното равнище на безработните за 2013 г. не се различават от тези
за 2012 г. Има леко увеличаване на броя на безработните с висше образование – от 50 д.
(2012 г.) на 61 (2013 г.) и на лицата с ТЕЛК – от 31 на 45.
Средна работна заплата.
Благоприятното икономическо развитие на община Марица дава отражение не само
върху трудовата заетост, а и върху размера на доходите. Обект на анализ е средната
работна заплата на наетите лица. Към 2012 г. тя е в размер на 7996 лв. В сравнение с 2010
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г. (за която година е осигурена необходимата информация) размерът на средната
годишна работна заплата е нараснала от 7834 лв. на 7996 лв., или със 162 лв.
В сравнителен план, както през 2010 г., така и през 2012 г. община Марица е с по-висок
размер на средната работна заплата на наетите в сравнение със средния ѝ размер за
област Пловдив и за най-развитите общини в област Пловдив – Пловдив, Асеновград и
Карлово. Това личи и от следващата диаграма - Графика № 19:

Графика 19. Позициониране на община Марица сред общини от област Пловдив по показателя „Размер
на средната заплата на наетите“

Икономически дейности с годишна заплата над средната за общината са сектор
„Индустрия“ – икономическа дейност „Преработваща промишленост“ - 8719 лв. и и
някои от публичните услуги – Производство и разпределение на електроенергия и
топлинна енергия (9591 лв.) Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване също е с висока средногодишна заплата. Средните работни
заплати на наетите в икономическа дейности от публичния бюджетен сектор –
образование, култура, социални дейности са под средните за общината и варират от 3010
лв. (култура) до 4467 лв. (Образование).
Кризата се отразява и на икономическите дейности с традиционно по-ниски от средните
за общината. В сферата на услугите 6 икономически дейности отчитат средни заплати пониски от средната за общината.
2.3.3.Изводи от състоянието на човешките ресурси в община Марица
Аналитичните проучвания на човешкия ресурс на община Марица дават възможност да
бъдат направени следните основни обобщени констатации:

▪ За разлика от преобладаващата част от общините в страната в община Марица се
наблюдава процес на стабилизиране на броя на населението, което е резултат от
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благоприятната икономическа и социалната среда и провежданата общинска
политика за осигуряване на трудова заетост и на добри условия за живот;

▪ Налице е по-слабо изразена тенденция на застаряване на населението, което е по –
ясно подчертано за някои от селата в общината;

▪ Естественият прираст е с отрицателни (макар и не много високи стойности) , което се
дължи на сравнително високата смъртност на населението. Детската смъртност е с
тенденция на намаляване на стойностите;

▪ За анализирания период община Марица е с положителен механичен прираст,
който трудно компенсира отрицателния естествен прираст;

▪ Очертава се процес на стабилизиране на броя на населението в под трудоспособна
възраст, но неговият относителен дял не е в състояние да компенсира процеса на
застаряване на населението в общината.

▪ между последните две преброявания на населението се наблюдава тенденция на
нарастване на дела на високообразованите лица. Нараства броят на лицата с висше
и средно образование, а намалява този на лицата с ниско образование. Броят на
неграмотните лица е намалял от 744 д. (2001 г.) на 683 д. (2011 г.), но все още е с
високи стойности;

▪ Образователната

структура на населението дава
образователната структура на заетите лица в общината;

отражение

и

върху

▪ По отношение на коефициента (равнището) на безработица към 2012 г. община
Марица е в по-благоприятна позиция от средното за област Пловдив и в страната,
което се дължи основно на наличието на достатъчно на брой работни места в
редица икономически дейности (отрасли) в промишлеността и в сектора на
услугите.
2.3.4. Социални дейности и социална инфраструктура
Развитието на основните социални дейности и съпътстващата ги социална инфраструктура
е ангажимент на местната общинска власт и на държавата. Финансирането и цялостната
издръжка на част от социалните дейности се осъществява с публични (основно
бюджетни) финансови средства. Затова те са познати като „бюджетни социални
дейности“. Такива са образованието, здравеопазването, специфични социални дейности,
ориентирани към контингенти с увреждания възрастни хора и др. и култура. Към някои от
посочените социални дейности през последните 10-15 години активно участие има и
частният сектор – например в здравеопазването и др. Частният сектор допълва
публичния, но основно значение за развитието има публичният.
2.3.4.1. Образование и образователна инфраструктура
Инфраструктурата на образованието в община Марица е представена от обекти на:
Предучилищното обучение;
Общо (основно) образование.
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За посочените степени на образование в общината е създадена и съответната
образователна инфраструктура – детски заведения и общообразователни (начални и
основни).
Финансирането на предучилищното обучение и общото образование са ангажимент на
местните, общински власти, които организират и финансират вкл. и чрез трансфери от
републиканския бюджет издръжката на посочените образователни институции.
Предучилищно образование
Мрежата от детски заведения в общината е съобразена с броя на ползвателите ѝ. Това са
децата от 3 до 6 годишна възраст. Техният брой, както показват анализите на
демографското състояние и по-конкретно състоянието на специфичните възрастови
структури на населението, намалява. В същото време положително отражение има
провежданата от общината политика за по-пълно обхващане на децата, подлежащи на
предучилищно обучение. Това е и основната причина броят на обхванатите деца да се
увеличава.

Графика 20. Динамика в броя на децата, обхванати в детски заведения в община Марица за периода
2007-2012 г.

Броят и капацитетът на детските заведения в община Марица съответно към учебните
2007/2008 и 2012/2013 г. са представени в таблица 18.
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Таблица 18. Промени в броя на детските заведения и в броя на обхванатите деца в заведенията за
предучилищно обучение в община Марица за периода 2007-2012 година.
Източник: НСИ. Районите, областите и общините в България.

Показатели (брой)
местоположение

Общо за община Марица

детски
детски учители
градини
2007 / 2008 учебна година
15
84
2010/2011 учебна година

деца

910

Общо за община Марица
Общо за община Марица

2012/2013 учебна година
15

86

1080

Основните констатации от анализа на информацията в таблица 18 са, че за анализирания
период се запазват броят на действащите детски заведения в общината.В същото време,
поради споменатите вече причини е увеличен броят на обхванатите в детските
заведения (вкл. и в подготвителните групи в някои училища) деца.
Териториалното разположение на детските заведения е функция от броя на децата,
подлежащи на обучение в отделните населени места. През учебната 2012/2013 г. броят
на обхванатите деца е 1080, от които 128 в ЦДГ „Бисер“ в с. Труд, 112 деца в ЦДГ
„Пролет“ в с. Рогош и др. Общият брой на формираните групи във всички детски
заведения в общината през учебната 2012/2013 г. е 44. Средната пълняемост на групите е
24,5 деца, което е в рамките на действащите нормативи. На 100 обхванати деца в ЦДГ се
падат по 87,8 места.На практика част от децата в предучилищна възраст се обучават във
формирани групи в училищата, поради което не се усеща недостиг на места в детските
заведения.
Материалната база на детските заведения е в добро физическо състояние. През
анализирания период са извършени основни ремонти на няколко детски заведения.
Реализирани са мерки за подобряване на енергийната ефективност на ЦДГ в селата Труд,
Рогош и Калековец, като общината е кандидатствала с проекти за енергийна ефективност
на ЦДГ и в селата Маноле и Манолско Конаре. Към 2014г. е констатирана необходимост
от една ясла (120 деца- виж анализа по населени места). Всички ЦДГ в общината
разполагат със самостоятелен двор и площадки за игра на децата.С по-големи дворни
пространства са ЦДГ в селата Труд, Царацово, Рогош и др., които са с площ по няколко
декара.
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Общо образование
В зависимост от застъпената образователна степен в училищата, общото образование в
общината е представено от два типа училища – начални и основни. Пълният обхват на
средното образование ( в СОУ) не е представен в общината. Основните параметри на
мрежата от общообразователни училища в общината се определят от контингентите лица
във възрастовите групи 7-14 години и тяхното разпределение по населени места.
Учениците от общината посещаващи средни общо и профилирани училища ( езикови,
хуманитарни и природо-математически гимназии) учат в гр. Пловдив.
За анализирания период 2007-2012 г. е извършвано преструктуриране на училищната
мрежа в общината. Основните параметри на общото образование в общината са показани
в таблица 19, данните от която показват споменатото преструктуриране на училищната
мрежа. Общият брой на общообразователните училища в общината е редуциран от 16 на
13. Поради намаляване на броя на учениците през учебната 2008/2009 са закрити 2
основни училища - в селата Манолско Конаре и Ясно поле, а през учебната 2009/2010 г. –
началното училище в с. Трилистник.
Таблица 19. Промени в броя на общообразователните училища и броя на учениците в община Марица за
периода 2007-2012г.
Източник: НСИ. Районите, областите и общините в България.

Състояние към:
2007 г.
2012 г.
1. Брой общообразователни училища – всичко
13
16
В т.ч. начални училища
3
2
Основни училища
13
11
2. Брой ученици – всичко
2198
2084
За създаване на възможности за образование на децата от селата без действащи
общообразователни училища в община Марица със статут на „средищни“ са общо 7 броя .
Това са ОУ „Георги Бенковски” в с. Бенковски, ; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с.
Войводиново, ; ОУ „Граф Игнатиев” в с. Граф Игнатиево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с.
Калековец, ОУ „Васил Левски” в с. Маноле, ОУ „Васил Левски” в с. Рогош и ОУ „Христо
Смирненски” в с. Строево. За безплатен превоз на учениците до най-близкото средищно
училище, общината разполага с три училищни автобуса.
Недостатъчният брой ученици в някои от общообразователните училища е причина
учебния процес да се осъществява в паралелки със слети класове и в маломерни
паралелки. Това е фактор за снижаване на качеството на обучението. От друга страна –
продължаващото намаляване на броя на учениците поставя въпроса за необходимостта
от по-нататъшно преструктуриране на мрежата от общообразователни училища в
общината.
Училищната мрежа – броят на училищата и техният капацитет са функция от броя на
учениците. Данните показват, че за анализирания период този брой показва тенденция на
трайно намаление, което е показано и на следната диаграма - Графика № 21:
Показатели
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Графика 21. Промени в броя на учениците в общообразователните училища на община Марица за
периода 2007-2012 г.

Изискванията за подобряване на материалната база на общото образование са един от
акцентите на провежданата от община Марица политика в сферата на образованието. По
различни спечелени проекти в периода 2007-2013 г. са реализирани мерки за
подобряване на енергийната ефективност – ОУ “Дядо Иван Арабаджията“ в с.Царацово,
ОУ „Граф Игнатиев“ в с. Граф Игнатиево, ОУ“Христо Смирненски“ - с. Строево, ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий“ – с. Труд. Заедно с това са предприети мерки за осъвременяване на
обзавеждането в редица основни училища, с което се създават предпоставки за
подобряване на учебния процес – осигуряване на интерактивни учебни дъски (НУ „Св. Кл.
Охридски“ – с. Войсил, ОУ – „Васил Левски“ - с. Рогош), осигуряване на компютърно
хардуерно оборудване (ОУ „Гр. Игнатиев“ – с. Граф Игнатиево, ОУ „В. Левски“ –с.Маноле,
ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ –с. Труд и други).
През учебната 2009/2010г влиза в експлоатация нова училищна сграда в с. Рогош.
Инвестициите за изграждане на новото училище са изцяло от общинския бюджет.
Училището разполага с необходимите класни стаи, с две модерни компютърни зали,
специализирани кабинети по трудово обучение, както и спортни обекти - голям
физкултурен салон и спортни площадки.
През 2014г. е създаден Общностен център за деца и семейства в
с.Крислово, община "Марица", финансиран по проект "Социално включване" на
Министерството на труда и социалната политика. В него от учебната 2014/2015г. се
разкриват целодневна детска градина с капацитет за 50 деца и социални услуги за деца и
семейства от уязвими и рискови групи, насочени към превенция на социалното
изключване и ранно детско развитие.
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Професионалното образование е частично представено в общината. В ОУ „ Св.Св. Кирил
и Методий“ в с. Калековец са разкрити две професионални паралелки ( I степен
професионална квалификация), в които през учебната 2012/2013 г. се обучават 42
ученика.
Учениците от общината обхванати в професионалното образование (II и III степен
професионална квалификация) се обучават в Професионалните гимназии (ПГ) главно в гр.
Пловдив.
През 2014г. община Марица получава държавно финансиране в размер над 5 250 000
лева за изграждане на професионално средищно училище по земеделие ”Дванадесет
класно училище по земеделие с многофункционална спортна зала в с. Маноле”. За обекта
има проектна готовност и започва изпълнението - дванадесет класно училище с
многофункционална спортна зала и 10 дка опитно поле . Инвестицията е публична, чрез
ПУБЛИЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА” РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОНИТЕ”.
2.3.4.2. Здравеопазване
Здравеопазването и инфраструктурата на здравеопазването в община Марица през 2013г.
е представено само от доболничната помощ. Мрежата от здравни заведения за
доболнична лечебна помощ (амбулатории) и броят на лекарите в тях са определени с
Областната здравна карта. Този брой е функция от броя на населението, който определя и
необходимия брой на пациентските листи на общопрактикуващите лекари.
По данни на Регионалната здравна инспекция в гр. Пловдив през 2013 г. в община
Марица са разкрити и функционират общо 15 амбулатории за индивидуални практики за
първична медицинска помощ (АИП за ПМП), обслужвани от общопрактикуващи лекари.
Амбулаториите за индивидуална практика за първична медицинска помощ са настанени в
помещения, които са общинска собственост – това са основно бивши селски здравни
пунктове. В сравнение с 2007 г. броят на АИП ПМП е намален от 19 на 15. Средният брой
на пациентските листи на общопрактикуващите лекари е в рамките на действащите
нормативи. За конкретните общопрактикуващи лекари той варира в границите от 1100 до
1500 пациенти.
Териториалното разпределение на лечебните заведения за извънболнична лечебна
помощ (Амбулатории за индивидуална първична медицинска помощ, обслужвани от
общопрактикуващи лекари) по населени места, зависи от броя на здравно осигурените
лица. В с. Труд има три амбулатории за индивидуална първична медицинска помощ, по 2
амбулатории са в селата Маноле, Царацово, Рогош и Войводиново, а по 1- в селата
Бенковски, Скутаре, Костиево, Граф Игнатиево, Войсил, Калековец, Строево и Крислово.
Населението от селата без разкрита амбулатория се обслужва от общопрактикуващите
лекари от най-близкото село. Така населението от с. Динк се обслужва от
общопрактикуващия лекар в с. Крислово, на с. Желязно от лекаря в с. Войводиново,
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общопрактикуващият лекар от с. Маноле обслужва и селата Манолско Конаре и Ясно поле
и др.
Териториалното разпределение на лекарите по дентална медицина е подобно на това
на общопрактикуващите лекари. В по-големите села, броят на лекарите дентисти е
увеличен (с. Труд – 4 бр., с. Войводиново и с. Маноле – по 3, с. Войсил – 2). В села, в които
няма амбулатория за първична лекарска помощ (Трилистник и Манолско Конаре) са
разкрити амбулатории за първична дентална помощ.
Извънболничната първична дентална помощ се извършва от 22 лекари по дентална
медицина. Териториалното разпределение на стоматолозите е подобно на
общопрактикуващите лекари.
Спешната и неотложна медицинска помощ на населението на община Марица се поема
от Филиала за спешна медицинска помощ в гр. Пловдив, който е звено на Центъра за
спешна медицинска помощ – гр. Пловдив. Той обслужва населението на гр. Пловдив и
селата от община Марица.
Важен фактор за качеството на здравеопазването в община Марица е осигуреността с
медицински кадри – лекари и медицински специалисти с колежанско образование –
медицински сестри, акушерки, фелдшери и др. Техният брой през 2012 г. е следния:
Лекари- 15
В т. ч. общопрактикуващи – 15
Стоматолози – 22
Медицински специалисти (фелдшери и медицински сестри) – 18, основната част от
които са в училищните кабинети и в някои от детските заведения.
Болничната помощ, макар и непредставена в общината, не затруднява населението,
което се обслужва от МБАЛ (вкл. и университетска МБАЛ) и от няколко СБАЛ,
разположени в гр. Пловдив. Териториалният достъп до болничните заведения в гр.
Пловдив, е в рамките на действащите нормативи, като на населението се осигурява
висококачествено болнично обслужване от болничните заведения в в областния център.
По разчетите на Областната здравна карта не се предвижда разкриване на болнично
заведения на територията на община Марица. В повечето населени места са разкрити
аптеки с изключение на селата Войсил, Динк, Желязно, Крислово, Трилистник и Ясно
поле. Търговията с лекарства не е в приоритетите на Община Марица; за улеснение на
гражданите администрацията би оказала помощ в посока стимулиране разкриването на
аптеки в изброените населени места чрез предоставяне на подходящи общински
помещения за отдаване под наем или съвместяване на тази търговска дейност с други
подходящи дейности.
Дейности по социално подпомагане (социални грижи)
Общинската политика в сферата на социалните грижи е насочена към развитие на редица
социални услуги, ориентирани към специфичните потребности на групи от населението,
които са в неравностойно положение – стари хора, деца и възрастни с физически и
умствени (психически и ментални) увреждания и др.
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Бенефициенти на услугите, по социалното подпомагане са лица от следните уязвими
групи: лица в над трудоспособна възраст с минимални доходи; многодетни и непълни
семейства; семейства на лица с увреждания, самотно живеещи възрастни, лица и
семейства в риск и др.
Основната част от социалните услуги в община Марица са насочени предимно към хора с
увреждания, самотно живеещи възрастни хора и деца в риск.
В съответствие с приетата държавна политика все по-голямо внимание се отделя на
възможността за предоставяне на социални услуги на нуждаещите се в тяхната обичайна
среда за сметка на услугите в специализираните социални институции.
През 2013г. с Решение на Общински съвет №104/21.03.2013г. е приета Стратегия за
развитие на социалните услуги община „Марица” за периода 2013-2015г. Визията на
Стратегията е следната: Община „Марица” - регион с достъпни, разнообразни и
качествени социални услуги, които допринасят за подобреното качество на живота,
максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за индивидите и
общностите в риск. Чрез общинската социална стратегия община „Марица” се
присъединява към европейските принципи на хуманност и солидарност, като осигурява
достъпни и качествени социални услуги в община „Марица”, интегриране на общности и
индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.
Приоритетите, целите и дейностите на стратегията са следните:
Приоритетно направление 1: Услуги за превенция
Обща цел 1: Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация
на деца и семейства в риск. Подкрепа за интегритета на децата и семействата в риск.
 Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в общината за
подкрепа и социална интеграция на уязвимите семейства и деца, за предоставяне
на добра грижа за децата и индивидуално развитие.
 Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на
капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на
алтернативна семейна грижа.
 Специфична цел 1.3. Осигуряване подкрепа за деца с увреждания, отглеждани в
семейството.
Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на
уязвими групи и лица в неравностойно положение
Обща цел 2: Създаване на условия за социално включване на максимален брой хора в
неравностойно положение и уязвими групи.
 Специфична цел 2.1. Разкриване на социални услуги в общността за осигуряване
на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна
среда.
 Специфична цел 2.2. Развиване на алтернативна резидентна грижа от семеен тип
за хората с увреждания, настанени в специализираните институции .
 Специфична цел 2.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица,
групи и общности в риск.
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Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора
Обща цел 3: Подобряване качеството на живот на старите хора във всички населени места
в община „Марица”.
 Специфична цел 3.1. Развитие на мрежата от услуги в общността за осигуряване на
условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда;
 Специфична цел 3.2. Повишаване качеството на живот на старите хора във всички
населени места от община „Марица”
- обучения и
Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси
квалификации на заетите в социалната сфера и преподаватели в масови училища,
детски градини и ясли за повишаване качеството на услугите и интеграция на деца и
младежи с увреждания и специфични образователни потребности.
Обща цел 4: Подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на
социалните услуги на територията на община „Марица”.
 Специфична цел 3.1. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги
в общината и доставчиците на социални услуги.
 Специфична цел 3.2. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални
услуги.
 Специфична цел 3.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на
социалните услуги.
Съгласно разпоредбите на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, ежегодно Общината изготви Годишен план за
развитие на социалните услуги на общинско равнище. Същите се съгласуват с Директора
на ДСП – Марица и Обществения съвет към община „Марица”. По проекти, финансирани
със средства от Европейските фондове през анализирания период са разкрити:
Дневен център за стари хора – с. Строево с капацитет 40 лица – Този Дневен център
е държавно делегирана дейност от 2010г.
Дом за стари хора с физически увреждания - Ясно поле
Социален дом за хора в риск – с. Калековец.
Добри резултати са постигнати в предоставянето на социални услуги в семейна среда. В
периода 2007-2013 г. се на територията на Община „Марица” са реализират успешно
няколко проекта по ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, схема за
безвъзмездна финансова помощ: „Грижа в семейна среда за независимост и достоен
живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора” – Фаза 1, Фаза 2 и Фаза
3. Проектът по Фаза 1 е на стойност 90 000лв. В него са включени общо 42 потребители на
социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, които се обгрижват от 23
социални асистенти и домашни помощници. По втора фаза на същата схема община
„Марица” в партньорство с Фондация „Околна среда, здраве, общество, наука (ОЗОН) -гр.
Сливен предоставяше социални услуги на 34 потребители чрез 10 социални асистента и 7
домашни помощника. Проектът е на стойност 113 хил.лв. Община „Марица” работи и по
Фаза 3 на схемата, като в проект на стойност 194 792 лв са включени общо 75 потребители
на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощнищник”, обслужвани от 44 социални
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асистенти и домашни помощници. И по трите фази на схемата през годините интересът
към този тип социална услуга е изключително голям. По всяка отделна фаза са подавани
над 100 бр. заявления от кандидат-потребители и още толкова от кандидати да ги
обгрижват.
През януари 2011г. в община „Марица” стартира социалната услуга „Личен
асистент”,която е изключително търсена, като до настоящия момент по трите фази на
прием на документи са подадени над 150 заявления от кандидат-потребители. В проекта
се прилага нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда, като е въведен
принципът „индивидуален бюджет”, т.е всеки потребител на социалната услуга „личен
асистент” е обгрижван в рамките на индивидуален, специално разработен за него
индивидуален план и по този начин в национален мащаб се разчупват създадените
стереотипи за услугата „Личен асистент”.
През 2013г. в община „Марица” по тази и други схеми работят 63 лични асистенти,
предоставящи социалната услуга на 65 потребители. Тази схема се прилага за ползватели
oт всички населени места в общината с изключение на с. Радиново. Екипът за управление
на проекта от община Марица осъществява контрола по предоставянето на социалната
услуга
от личните асистенти в съответствие с предварително определени
правила, процедури и инструкции. От своя страна личните асистенти изпълняват
дейностите, заложени в Индивидуален план на потребителите.
Други дейности в сферата на социалното подпомагане, които се реализират в община
Марица са свързани с помагане на безработни лица да получат квалификация с цел
завръщането им на пазара на труда. По Националната програма „От социални помощи
към осигуряване на заетост се търсят форми за заетост на част от безработното население
на Общината. От тази форма на грижи след 2009 г. са наети на работа около 140
безработни лица. Към настоящият момент на територията на Община Марица работи
една „Млечна детска кухня”, обслужваща детската възрастова група от 0-3 години.
Съобразно с възможностите за териториален обхват, обектът е разположен в с. Труд.
Храната се доставя по населени места чрез организиран собствен транспорт на Общината.
Услугата е добре възприета от населението, като нейн реципрочен аналог в бъдеще
Общината обмисля предоставяне на подобен род услуга и за възрастни хора.
В общината не е организирана социалната услугата, която е изцяло общинска отговорност
- „Домашен социален патронаж“. По такъв начин остават незадоволени потребностите на
самотно живеещи възрастни хора, които имат нужда от този специфичен тип социални
грижи, свързани с битовите им условия (лична хигиена, хигиена в дома), снабдяването с
топла храна и др. Не са развити и социални услуги от „резидентен“ тип (защитени
жилища, центрове за настаняване от семеен тип и др., които са с капацитет до 15 места).
Друга дейност в сферата на социалното подпомагане е свързана с реализацията на мерки
за осигуряване на временна заетост по различни национални програми. През 2013 г. е
осигурявана временна заетост по следните програми:
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▪ Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"е
осигурявана заетост средно.на 20 -25 лица;

▪ Национална програма "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания" – 10 лица;
▪ ОП „Развитие на човешките ресурси – в отделни периода на годината – между 6 и
11 лица, като броят им в периода 12.10.2012 – 14.07. 2013 г. техният брой е 24 лица.

▪ Регионална програма за заетост – 13 лица;
Средствата за реализацията на дейностите по временната заетост на безработни лица са
от Националния бюджет и от ОП „Развитие на човешките ресурси.
Културни дейности и инфраструктура на културата
В сферата на културата в община Марица е представени единствено комплексната
читалищна дейност. Основните културни институции в общината са читалищата.
Комплексна читалищна дейност. Тя заема основно място в културната сфера в
общината. Читалищата както в миналото, така и в съвременните условия са традиционни
центрове на културен живот в селата на общината. В тях са представени библиотечната
дейност и различни форми на любителското творчество (художествената самодейност).
През 2013 г. на територията на община Марица съществуват общо 18 народни читалища.
Някои от тях осъществяват твърде богата културна дейност – музикално и певческо
любителско творчество, музикални и езикови школи и др. .
Библиотечната дейност е представена във всичките 18 читалища в общината. Общият
библиотечен фонд в читалищата от общината е над 143 хил. хил. библиотечни единици. С
най-голям библиотечен фонд са читалище „Виделина“ – с. Войводиново (84700
библиотечни единици), читалище „Дядо Иван Арабаджията“ – с. Царацово (12900 т.) и
читалище „Светлина“ – с. Труд (12600 т.). Само библиотечна дейност е застъпена в
читалищата в селата Войсил, Костиево и Строево.
Любителското творчество в различните му разновидности и форми също е
представено в повечето от читалищата в общината. Най-голямо е разнообразието на
изградените фолклорни групи, танцови състави, школи и кръжоци в читалищата в поголемите села на общината. По няколко танцови състава са сформирани в НЧ „ Пробуда“ в
с. Калековец, „НЧ „Светлина“ в с. Труд, НЧ „Дядо Иван Арабаджията“ в с. Царацово, НЧ
„Виделина“ в с. Царацово е др.
Към по-голямата част от читалищата в общината са организирани групи за изворен
фолклор, певчески групи, за народни обичаи, групи за лазаруване и др. Различни видове
школи – музикални, езикови, за модерен балет и др. са създадени в читалищата в селата
Калековец, Труд, Царацово и др. Детски духов оркестър и мажоретен състав са създадени
към НЧ „Светлина“ в с. Труд.
Читалищата в общината се включват активно в реализацията на общинския културен
календар. Съставите към отделните читалища участват в програмите за честване на
общоселски културни мероприятия, на годишнини и други празници със свои програми.
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Музейна сбирка, свързана с историята и с краеведчески теми е организирана в читалище
„Просвета“ в с. Маноле. Тази сбирка е с подчертан местен характер и е почти непозната
за хората извън с. Маноле.
Материалната база на читалищата – читалищните сгради - е с различна степен на качество
по отношение на физическо състояние на сградния фонд. В годините, в които те са
изграждани (основно в средата на миналия век) са оразмеряване за потребностите на поголемия брой на населението в отделните села. Някои от читалищните сгради разполагат
с по-голяма по размер разгъната застроена площ - между 500 и 1000 м2 (читалищата в
селата Граф Игнатиево, Рогош, Трилистник и др. Голяма част от читалищата разполагат със
зали с капацитет от 200 до 400 места. Тези зали (читалищни салони) в миналото са
използвани основно за кинодейността и за общоселски културни мероприятия. Поради
пълното замиране на кинодейността, днес част от този фонд не се използва по
предназначение, което поражда и проблем, свързан с поддържане на сградния фонд .
2.3.4.3. Спорт и спортна инфраструктура
Община Марица има определени ангажименти и към развитието на спортните дейности
и поддръжката на спортните обекти, които са общинска собственост. В общината са
регистрирани голям брой спортни клубове - Същите са насочени към развитието на три
вида спорт – футбол, баскетбол и хандбал. Най-голям е броят на спортните клубове по
футбол – общо 9 броя в осем населени места. В с. Маноле и в с. Труд са регистрирани 2
спортни клуба по футбол – един за мъже и един за юноши. Останалите футболни клубове
са в по-големите села на общината. Общо на територията на общината са регистрирани 16
футболни клуба за мъже и деца в селата Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф
Игнатиево, Калековец, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Радиново, Скутаре, Строево,
Труд, Царацово, Ясно поле и Костиево.
Всички ФК, с изключение на ФК с. Бенковски, разполагат с общинска спортна база,
намираща се на територията на населените места, извършват тренировъчна и спортносъстезателна дейност на поддържани терени със съблекални.
Футболен клуб „Марица”, с. Маноле и „Вихър” с. Строево се състезават в „А” областна
група на Зонален футболен съвет - гр. Пловдив. Останалите клубове - в „Б” областна група
на Зонален футболен съвет - гр. Пловдив.
Спортен клуб по баскетбол е регистриран само в с. Рогош за мъже и юноши. Участват в
Аматьорска баскетболна лига - мъже. Държавни игри на малките селища - юноши.
Тренировъчна и спортна дейност клубът извършва в салона и площадката на ОУ „Васил
Левски” с. Рогош.
Хандбален клуб има в с. Труд. Клубът има отбори във всички възрастови групи (момчета
10, 11, 12 и 14 г., юноши старша възраст до 16 г. и мъже). Хандбалистите на с. Труд
участват в състезания в Зонален хандбален съюз - зона „Тракия” и в държавните
първенства на БФХ, Купа РБ, държавни първенства на малките селища и държавните
първенства по плажен хандбал. За тренировъчна и спортно-състезателна дейност се
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използват физкултурен салон на ОУ”Кирил и Методий” с. Калековец и откритите спортни
площадки в с. Труд и с. Калековец. През зимния период се ползва залата на ЕК по
икономика и управление, с. Оризаре. Отборът е шесткратен първенец на България.
В общината е създаден и представителен спортен клуб „Хеброс“.
Финансирането на спортните клубове е символично и се поема от общинския бюджет.
Средствата се използват за закупуване на екипи и спортни пособия, за външни услуги и
др., като се държи строга отчетност за изразходваните финансови средства.
Спортният годишен
календар на община Марица включва различни спортни
мероприятия с местно и с общинско значение. Такива са Спортният празник на общината
(първенства по лека атлетика и футбол, 25 март), общинските първенства по баскетбол
(момичета и момчета и юноши и девойки), по хандбал (юноши и девойки), общинско
първенство по футбол, общинско първенство по лека атлетика срещи по хандбал,
футболен турнир „Купа Независимост“, футболен турнир „За купата на кмета на община
Марица“ и др.
Спортната инфраструктура в общината включва спортни игрища (футболни игрища),
които в повечето села разполагат само със затревени терени (без съблекални и трибуни).
Единствено футболните игрища в селата Труд, Маноле и Ясно поле са със съблекални и
трибуни, които също не отговарят на съвременните изисквания.
С качества на съвременна спортна инфраструктура е Спортния комплекс в с.
Войводиново, който е за развитие на конен спорт. Това е Конна база „Хан Крум“,
разположена на площ около 34 дка., а заедно с Хиподрума и прилежащите площи около
него – 66 дка. Конната база се включват: хиподрум, покрита трибуна на 2 етажа, открити
трибуни, тренировъчни и състезателни манежи, съдийска кула и др. Капацитетът на
конната база е 5000 места.
В с. Строево има шахматен клуб „Боби Фишер“. Клубът участва в държавните игри на
малките селища.
В с. Динк има секция към клуб „Марица“ Пловдив по вдигане на тежести.
Към спортната инфраструктура се отнасят и спортните съоръжения в училищата –
физкултурни салони и спортни игрища и площадки в училищните дворове.
2.3.4.4. Младежки дейности
Административна обезпеченост
Работата с младежта и дейностите по нея са организирани в община Марица с приетите
от Общински съвет Марица „Стратегия за младежта 2012-2020 година”, „Програма Младежки дейности”. От постоянните комисия към ОбС - Марица най-пряко отношение
за изпълнение на тези документи има ПК - „Образование , култура, етноси и социални
дейности” и ПК „Младежка и спорта”. В структурата на Общината е предвидена една
административна бройка - служител, пряко да изпълнява и администрира дейностите от
стратегията и програмата. Към общината има създадена и задължителната по закон
Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни,
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Марица (МКБППМН). Създаден е и Младежки общински съвет, който заседава 6 пъти
годишно и част от Съвета присъства на заседанията и сесиите на Общинския съвет.
За развитие на Младежката дейност в Общината няма самостоятелен бюджет и
отпуснатите средства от общината са единствено за заплата на специалиста. Длъжността е
открита през 2013 г. Липсата на бюджет за извършване на младежки дейности поставя
под риск за изпълнение на Младежката стратегията 2012- 2020 година, като проблем
също се отчита, че сегашната общинска структура не дава възможност за добра
кореспонденция за извършените дейности за различните отговорници за изпълнение на
Стратегията.
Специалисти, които имат отношение към дейността, освен назначената бройка Отговорник за спорт и спортни клубове и Секретаря на комисията МКБППМН.
Освен изтъкнатите два проблема: за финансови средства и координация вътре в
отговорната за изпълнение на Младежката дейност структура и връзка с останалите
отдели от общината, проблем е самото промотиране на младежките дейности на
територията на общината, както и възможностите за сдружаване на хора с еднакви
интереси и кандидатстване към различни финансови институции и програми за средства,
с които да се постигне финансиране на поставената цел. Липсата на достатъчен бюджет ,
освен за заплата ограничава възможността общината да кандидатства в различни проекти
с младежка насоченост , в които се изисква съфинансиране. Подпомагането с техническа
помощ и информационно от страна на общината не е достатъчно за успешното
кандидатстване. Има необходимост да се измени и действащата Общинска наредба,
регламентираща кандидатстването за средства или да се изработи нова.
От направените срещи по места с населението на община Марица се идентифицира като
важен проблем достъпът до информация и желанието за все по-голяма публичност на
дейността на администрацията, както и на наличната база данни, съдържащи се в
съответните дирекции и отдели. Това означава, че в следващия програмен период трябва
да се предприемат и извършат необходимите действия за повече публикации в сайта на
общината и увеличаване на броя на електронните услуги с цел спестяване на време на
гражданите.
Най-голям проблем за общината в сферата на младежката дейност е безработицата.
Общината участва в Job Fair през 2012 - 2013 година . За съжаление ако участниците през
2012 г бяха 15 фирми, 700 младежа, от които 10% са си намерили работа през 2013 г.
интересът към събитието е спаднал, активността на младите хора е слаба. Община
Марица има решение за отдаване под аренда на общинска земя, с което се дава
възможност на млади хора да започнат самостоятелен бизнес , насочен към земеделието,
като първа стъпка.
Най-тежък е проблема с ромската безработица, поради ниската квалификация..
Програмите по временната заетост не решават проблема с младежката безработица.
Връзката с работодателите е трудна. В тази насока трябва да се заложат проекти за
съвместна работа между Община и Работодатели през следващия програмен период.
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Младежите в Общината , като извън професионална дейност са организирани предимно
чрез читалищата и самодейните колективи в тях. На територията на общината има 18
читалища с многобройни състави от различни възрастови групи. В момента се строи ново
читалище в Желязно.
НПО на територията на Община Марица:
- в с. Скутаре
- с. Калековец - „Земеделски Младежки съюз”
- с. Калековец - „Сдружение на Роверите” - Пловдив
- с. Калековец - Сдружение „Стрямска долина - Екология и развитие”
- с. Динк - Сдружение „Интеграция”.
НПО-тата са организирани предимно с определена цел или конкретен проект, след което
остават да действат постоянно. Членовете им са предимно младежи.
Същност на работата на Местната комисия с борба за противообществени прояви
на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
Такава комисия се създава към всяка община по чл. 61 от НК. Председател на Комисията
е един от зам. кметовете. Има секретар и 15 члена. Комисията е свързана с РУП,
Прокуратура. Бюджета на Комисията се формира от бюджета на МВР. Комисията в този
смисъл е независима от финансиране чрез Общината. Работи и по сигнали от местната
общност. Комисията може да налага наказания за извършени престъпления от деца (под
18 години) и родители.им. Към комисията работят обществени възпитатели - психолози и
педагози. Основната дейност на Комисията се състои в Превенция на престъпления
извършени от малолетни и непълнолетни. За тази цел се провеждат: лекции по училищата
(теми за наркоманията, за наркотичните средства, за злоупотреби в интернет, за
телефонни измами, защо искам да уча, за взаимопомощта между децата, здравна
просвета). Друга инициатива са специалните футболни турнири на комисията, които се
провеждат ежегодно. Участниците получават екипи с инициалите на комисията.
Комисията взаимодейства с Дейност „Образование” към общината.
През учебната 2013-2014г. на основание „Програма за превенция и осмисляне на
свободното време на децата чрез алтернативна заетост и изграждане на умения за работа
в екип”, МКБППМН организира лятна академия за ученици от V-ти до VII-ми клас с цел
полезни занимания и утвърждаване човешките добродетели в учениците по метода
„Връстници обучават връстници”.
От следващата учебна година ще се изгради мобилен кабинет за консултации, който ще
посещава селата и на место ще провежда превантивна дейност. Общината съдейства на
комисията с превоз.
При наличие на противообществен случай ще съставя „възпитателно дело” с председател
„юрист” , двама члена от членовете на комисията и протоколчик. На делото присъстват
един от родителите, представители от РУП и от Дирекция „Социално подпомагане” Марица. За последната година делата са намалели от 23 на 2, което говори за
добросъвестно извършената превантивна работа от Комисията.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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Спортна дейност
За подпомагане развитието спорта в т.ч. и на младежта на Община Марица е осигурена ½
бройка. За състоянието на спорта, като цяло, е развит отделен раздел в Анализите.
(т.3.3.4.5)
Община Марица финансира изпълнението на програми за стимулиране на детския и
младежкия спорт най-вече. Активно спортуващи деца и младежи между 12 - 29 години са
над 130 броя. Общината е съорганизатор за `12 броя общински, детски, младежки
спортни турнири, събития и шампионати за повишаване на спортната и здравната култура.
За следващия програмен период е наложително да се изгради материална спортна база,
която да отговаря на развитието на спорта в Общината и възможностите за домакинства.
Такава база може да бъде покрита многофункционално спортна зала или 4 броя спортни
площадки с изкуствена настилка, като допълнение към изградени вече спортни
комплекси.
Документи, действащи в Община Марица във връзка с младежките дейности в
съответствие с Национални стратегически документи:
- Стратегия за младежка 2012-202 година. - Програма „Младежки дейности” 2009 г. ; към
нея е изработен План за младежка, където в таблица са систематизирани целите и
задачите в съответствие с Националната стратегия 2010-2020 година.
Съпътстващи програми са:
- „Програма за превенция на наркомани, превенция на противообществени прояви
на малолетни и непълнолетни, превенция и противодействие на трафика на хора и
превенция на ХИВ”;
- Общинска програма за развитие и интегриране на ромската общност;
- Общинска програма за закрила на детето.
Основните проблеми по които работят тези документи са справяне с:
- Демографски проблеми(Вътрешна и външна миграция на населението, остаряване
на населението),
- Формално и неформално обучение,
- Младежка заетост,
- Достъп до информация и услуги,
- Гражданска активност,
- Младежко доброволчество,
- Здравословен начин на живот,
- Младите семейства,
- Социално включване на младите хора,
- Младежката престъпност.
Визията, която е приета с този документ е: Подобряване качеството на живот и
реализация на младите хора в Община Марица.
Основни цели за решаване са:
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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- Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в селата на
Община Марица.
- Осигуряване на достъп до ефективно образование , обучение и информация за
всички млади хора от 19-те села на Община Марица.
- Насърчаване на гражданска активност и участие на младите хора в управлението на
общинското развитие.
- Насърчаване на здравословния начин на живот сред децата и младежите.
- Превенция на социалното изключване на младите хора от малцинствата и тези в
неравностойно положение.
- Повишаване ролята на младите хора в превенция на младежката престъпност
Община Марица е приела харта за участието на младите хора в живота на общините
и регионите.
Проекти готови за подаване към НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 –
2015);
1.Зелен ден на младежта в община Марица 2013
Име на кандидатстващата организация: Сдружение“Стрямска долина – екология и
развитие“
2. „Здраво тяло = здрав дух“
Име на кандидатстващата организация: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-С.КАЛЕКОВЕЦ1927 Г
3. “Умея да избирам моето бъдеще”
Име на кандидатстващата организация: Не е избрана още!
4. Младежки съвет Марица
Име на кандидатстващата организация: „Сдружение на роверите“ в Пловдив
5. „Движи се и живей в безопасност“ – етап концепция
Име на кандидатстващата организация: Читалище с. Скутаре
Проекти готови за подаване към програмата „Младежта в действие“
1.„Младежко послание за зелена Европа“
Име на кандидатстващата организация: „Сдружение на роверите“ в Пловдив
Проекти готови за подаване към ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г.
1.“Младежко послание за социално включване“"Подобряване капацитета на
читалище Калековец"
2."Еко информационен проект за „Натура 2000“
Име на кандидатстващата организация: Сдружение“Стрямска долина – екология и
развитие“
3. Младежки Съвет Марица
4."Подобряване капацитета на читалище Крислово"
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Концепция за проект към"Българо-швейцарска програма "
1.„МИКЦ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ“ Въвеждане на съвременни образователни,
консултативни и социални услуги за младежи в селските райони чрез прилагане на опит
от Конфедерация Швейцария.
2.3.4.5. Изводи и проблеми на социалната инфраструктура

▪ Развитието на бюджетните социални услуги в общината в основни линии е
съобразено с потребностите на населението и с неговото териториално
разпределение. Преобладаващият брой средни и големи села в общината (с
население над 1000 д.) е предпоставка за функциониране на обслужващи обекти със
селищно значение – детски заведения, начални и основни училища,
общопрактикуващи лекари и др.;

▪ На територията на общината са създадени организационни условия за обхващане
на учениците от населени места без функциониращи училища (по линия на
ученически пътувания) до най-близкото средищно училище;

▪ Намаляващите контингенти ученици пренасят във времето проблема “училища в
криза”, което налага необходимост от готовност за предстоящо преструктуриране
на селската образователна мрежа;

▪ Увеличаване дела на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари
хора, което е един от основните фактори за развитие на подходящи форми на
социално подпомагане на тези категории лица;

▪ В общината се реализира добра политика по предоставяне на социални услуги за
лицата с физически, ментални и психически увреждания;

▪ Недостатъчна е работата с деца с отклоняващо се поведение, деца в риск за
отпадане от училище;

▪ Очертаваща се тенденция на нарастване на броя на лицата, които имат нужда от
социално подпомагане;

▪ Липсват услуги в общността за деца и лица, жертви на насилие и трафик ,така и на
услуги в общността и от резидентен тип;

▪ През анализирания период са реализирани проекти насочени към подобряване
физическите качества на образователни, културни и здравни обекти,

▪ Не са реализирани мерки, за създаване на достъпна среда за лица с увреждания.
▪ Недостиг на финансови ресурси за поддържане и обновяване на част от
съществуващата инфраструктура – особено на читалищния фонд, на спортни обекти
и др. в селата на общината;

▪ Липса на отделно финансиране за младежки дейности. Недостатъчно развит
граждански сектор.
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2.4. Състояние на инфраструктурата
2.4.1. Транспортна инфраструктура
2.4.1.1. Общи положения
Транспортната инфраструктура на общините Марица, като средище и пресечна точка
на важни регионални, национални и международни
транспортни посоки, е
представена със своите три вида, чрез които тя е свързана с регионалната, национална и
интернационална транспортни инфраструктури. Пътно – уличната инфраструктура –(ПУМ);
Железопътната инфраструктура – (ЖП) ; Въздухоплавателната (летищна) инфраструктура.
През територията на общината минават направленията на следните Пан-европейски
транспортни коридори: №4 Дрезден – Братислава – Будапеща – Арад – Букурещ Костанца; № 8 Дурас-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна; №10 Пловдив-СофияСолун; Пловдив-Истанбул.
Тези коридори са формирани от АМ „Тракия” и главната ЖП линия София-Пловдив-Бургас
и съответно от първокласен път І-8 ( А М „Марица”) и главната ЖП линия София-ПловдивСвиленград.

2.4.1.2. Пътна инфраструктура
Републиканска пътна мрежа
Обща дължина на мрежата в общината – 99.3 км.
Делът на РПМ е 67% от пътищата на територията на О” Марица” при 42,1 % средно за
страната.
През Община Марица преминава пътна инфраструктура от най високо ниво :
- Автомагистрала „Тракия” – А1 (Европейски транспортни коридори №10 и №8) с дължина
31,8 км.
- Първокласния път І-8 (Е-80), Европейски транспортни коридор № 8 с дължина 6,6 км
- Второкласните пътища – № ІІ-86 с дължина 11,9 км, № ІІ-64 с дължина 11,4 км., № ІІ-66,
№ ІІ-56 с дължина 11,9 км.
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- Много третокласни пътища: ІІІ-565 с дължина 14,5 км.; ІІІ-606 с дължина 9,5 км.; ІІІ-805 с
дължина 13,6 км.;
- Общинската пътна мрежа – ІV и V клас пътища с дължина 55,44 км. Основната й цел е да
осъществи къси и удобни връзки между селищата в общината.
Тъй като няма норматив за плътност на пътната мрежа на регионално ниво, така
както има за урбанизираните територии, може да се анализира само нейната
конфигурация и състоянието на настилките. При площ 342,657 кв.км плътността на
пътищата е 0,29 км/кв.км, което е почти двойно над средното за страната.
Конфигурацията на пътната мрежа и връзките на населените места са радиално насочени
предимно от и към Пловдив - посока север-юг. Особено важно е да се отбележи , че в
Община Марица, няма рокадни (резервни) трасета на АМ „Тракия”, в посока изтокзапад, които да обвържат комуникационно селищата. Връзките между тях са много
опосредствани – не са директни. Липсват бързи връзки на община Марица до някои
селища от съседните общини Раковски, Калояново , Съединение и Садово. Изграждането
им ще подобри достъпа на населението до трудовия пазар, оборота на товари, както и
екологичното състояние, като се избегнат обходни или дублиращи маршрути.
Състоянието на настилките на по-високите класове пътища АМ-Тракия, І-ви и ІІ-ри клас е
добро, докато на ІІІ-класните и общински пътища е задоволително, но на места лошо.
В населените места на община Марица има изградени само спирки на автобусния
транспорт, в незадоволително материално състояние. Обслужването на населението с
масов транспорт става от частни превозвачи - междуселищни автобусни линии и
маршрутни линии на гр. Пловдив. Маршрутите към Община Марица са с начална точка
Автогара „Север” - гр. Пловдив. Изисква се оптимизация на маршрутите, предлагани от
превозвача, както и договаряне със съседните общини за по-голяма ефективност на
предлаганата транспортна услуга, която да задоволява ежедневните трудови нетрудови
пътувания на населението (обучение, здравеопазване, култура). От оптимизацията на
транспортните услуги
е фактор в стабилизиране демографските показатели на
населението в община Марица.
Автомагистрала Тракия е силен фактор за икономическото развитие и урбанизацията на
общината. От една страна тя осъществява бърз и удобен достъп на хора и товари; има
стимулиращо въздействие върху развитие на местната икономика, производство и
логистика. От друга страна магистралата разделя територията на Общината на две части,
което затруднява вътрешните транспортни връзки. На АМ”Тракия” са разположени 10
пътни съоръжения , които свързват двете части на територията в т.ч. 5 възела и на пет
места магистралата се пресича на ниво без развръзки. Автомагистралата има
отрицателно въздействие върху околната среда и най-вече върху нивото на шума. В
следващия програмен период е необходимо да се предприемат мерки за изграждане на
шумозащитни устройства по протежение на магистралата, както и изграждане на зелени
мостове.
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Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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Първокласен път І-8 преминава в южната част на общината и е основна връзка на селата
Костиево - Радиново - Царацово със съседните общини Пловдив и Родопи. Пътят има
значение за развитие на местната икономика. Обектите , които са разположени по него са
предимно търговски и със складово-логистичен характер.
Второкласен път ІІ-56 - Осъществява връзката между АМ”Тракия” и път І-8 в посока север
- юг. Стимулира развитието на селата Войводиново и Калековец. Същото значение за
Общината има и път ІІ-64, който я свързва с общините Пловдив, Калояново и Карлово. На
този път е наложително и предстоящо за изграждане обходно трасе при село Труд.
Третокласни пътища: ІІІ-565 свързва селата Скутаре, Рогош , Маноле, Манолско Конаре и
Завод за преработка на ТБО - Шишманци. Все още не е изградено обходно трасе,
отклонение на І-8 за избягване движението през Маноле и Манолско Конаре към с.
Шишманци; път ІІІ-606 обслужва с. Строево; път ІІІ-805 обслужва Костиево - Радиново,
Царацово, Бенковски и Войсил. Функцията му е да преразпределя движението от
АМ”Тракия”. Липсва пряка връзка от Войсил към Строево и от Бенковски към Строево,
което може да бъде съчетано в изграждането на едно общо трасе.
Общински пътища

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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Карта 4. Схема на пътната инфраструктура на община Марица съгласно Общия устройствен план на община Марица
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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Следващите две таблици показват подробни данни за общинските пътища и необходимите мероприятия, свързани с тях на
територията на община Марица.
Таблица 20. Справка за състоянието на общинските пътища на община Марица към 28.04.2014 г.
Източник: администрацията на община Марица

№

Път №

Наименование на пътя

1

PDV1150

2

PDV1152

/II-56, Раковски - Пловдив/ Калековец –
Крислово / PDV1152
/II-64/ Граф Игнатиево – Динк Крислово-Желязно-Войводиново/
PDV1191
/I-8, Пазарджик - Пловдив/ - КостиевоРадиново-жп гара Бенковски-Бенковски
/III-805/
/III-805, п.к. I-8 – Бенковски / - граница
общ.(Марица-Пловдив) -Пловдив
/PDV1154, Бенковски - Пловдив / Царацово
/III-565, Пловдив-Маноле/ Рогош Трилистник
/III-565, Маноле - Белозем/ Манолско
Конаре-Ясно поле
/II-56/
п.в.Рогош
–
граница
общ.(Марица-Пловдив) - Пловдив
/I-8/ Пловдив – граница общ.(ПловдивМарица) – Войводиново - /II-56/

3

PDV1153

4

PDV1154

5

PDV1156

6

PDV1159

7

PDV1160

8

PDV1161

9

PDV1191

от км
до км
0,000
2,500
0,000
14,900
0,000
7,450
0,000
2,183
0,000
1,4
0,000
4.970
0,000
3,100
0,000
0,800
3.704
7,934

Година
на
постро
яване
-

Година на
последен
текущ
ремонт
2013

Лошо
Задоволително

-

2013

Незадоволително

-

дължи
на
км

Вид
настилка

Състояние

2,500

асфалт

незадоволително

4,1

Чакъл

10,8
7,450

асфалт
асфалт

Необходимост от
строителство или
ремонт - вид

Очаквана
стойност в
хил. лв.

рехабилитация

1 900

Ново строителство
и рехабилитация

7 900

2013

5 850
рехабилитация

2,183

асфалт

добро

-

2005

Реконструкция

30 000

1,4

асфалт

Задоволително

-

2013

Текущ ремонт

25

3,250

асфалт

Добро

-

2013

текущ ремонт

10

3,100

асфалт

Задоволително

-

2013

Рехабилитация

2 000

0,800

асфалт

Добро

-

2005

текущ ремонт

10

4.230

асфалт

Добро

-

2013

Текущ ремонт

15
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10

PDV2155

11

PDV2157

12

PDV2158

/PDV1154, Бенковски-Пловдив/ - жп
спирка Царацово
/III-805,
Бенковски-Съединение/
Войсил-жп гара Бенковски / PDV1153
/PDV1159, Рогош-Трилистник/ - жп гара
Скутаре-Скутаре

0,000
3,700
0,000
2,350
0,000
1,400

3,700

асфалт

Добро

-

2013

Текущ ремонт

15

2,350

асфалт

задоволително

-

2011

Текущ ремонт

5

1,400

асфалт

лошо

-

2005

реконструкция

1 400

Таблица 21. Справка за състоянието на уличната мрежа и други показатели в населените места на община Марица за 2014 г.
Източник: администрацията на община Марица.

№ по
ред

Кметство

Площ на
урбанизираната
територия /кв.км/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Бенковски
Войводиново
Войсил
Граф Игнатиево
Динк
Желязно
Калековец
Костиево
Крислово
Маноле
Манолско Конаре
Радиново

1,560
1,86
1,0910
1,910
0,560
0,160
1,600
1,470
0,640
2,700
0,830
0,660

Зелени
площи
/ дка/
5
9
7
25
10
5
8,5
5,5
2,1
9
6
2

Дължина на
местни общ.
Пътища
/км/

Дължина на
уличната мрежа
/км/

Дължина
На асфалтови улици /км/

22
22
12,5
28
12
3,5
38
19
10,7
30
12
10

3,3
3,0
2,55
4,00
1,00
2,5
4,0
2,0
0.200
6,0
0
7,0
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13
14
15
16
17
18
19

Рогош
Скутаре
Строево
Труд
Трилистник
Царацово
Ясно поле
ВСИЧКО

2,240
1,990
1,240
2,540
0,630
1,090
0,690
25,461

13
13
15
16.5
3
10
10
170,1

55.44

29
29,5
22
39
9,7
18,9
12
379.8

6,0
4,0
0.100
38,0
9,0
4,0
1,0
97,550
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2.4.1.3. Железопътна инфраструктура
Общата дължина на ЖП - мрежата преминаваща през Община Марица е 45 км. Това е
комплекс от териториално разположени и функционално свързани обекти на жптранспорта, резултат от историческото развитие на жп-мрежа и съоръжения за
обслужване на транзитния и местния трафик. Тази инфраструктура включва жп - линии и
жп- гари. Железопътния транспорт свързва община Марица със съседни общини. Найважни са направленията , които произлизат от гр. Пловдив - гара Филипово. По трите
направления Пловдив - гара Бенковски - Панагюрище; Пловдив - Труд - Граф Игнатиево Карлово с възможност ; Пловдив - Труд - Хисаря; Пловдив - Скутаре.
ЖП линията, свързваща гр. Пловдив със селата от община Марица е една:
Пловдив- Скутаре. Тя е единична и електрифицирана. Междугарието е с дължина от 10
км. Към края на2011 г. пътуването между посочените центрове и гара Пловдив отнема:
• Бенковски- Пловдив– 15 минути
• Труд- Пловдив– 17 минути
• Труд- Филипово– 7 минути
• Скутаре- Пловдив– 17 минути– през гара Тракия
• Скутаре- Пловдив– 19 минути– през гара Филипово
• Скутаре- Филипово– 9 минути
• Скутаре- Тракия– 7 минути
Тенденциите в развитието на железопътната инфраструктура в община Марица показват,
че отчитайки съображенията, изводите и оценките за прогнозни трафици и теренни
дадености в Общия устройствен план на общината, са заложени следните
перспективи за развитие на ЖП инфраструктурата
• ЖП линия Пловдив-Бургас: предвижда удвояване на линията от гара Скутаре до гара
Маноле, преустрояване на гара Маноле за двойна ЖП линия и удвояване на линията
Маноле-Белозем. Предвижда се построяване на удобни пътни и улични пресичания на
различни нива– подлези и надлези. Съществува и вариант за заобикаляне на селото, при
който няма да има нужда от всички подлези и надлези, както и ще се спестят други
инфраструктурни разходи;
• ЖП линия Филипово-Скутаре: съществуващата линия е единична и е необходимо да
се резервира терен от южната й страна за още два коловоза. Единият от тях се предвижда
да продължава до гара Скутаре като удвояване на съществуващия коловоз. Другият
коловоз се предвижда да продължи до гара Тракия;
• ЖП линия Филипово-Тракия: от гара Филипово в посока с. Скутаре като трети коловоз
върви линия, която с дясна крива ще се доближи като успореден трети северен
коловоз до ЖП линията Филипово-Скутаре. Линията ще бъде елемент от бъдеща
околовръстна ЖП линия за пътническо движение.
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Наличието на стабилизирана частична модернизирана инфраструктура поставят общината
в благоприятно положение спрямо новата функция , която тя ще поеме в ареала , а
именно логистично-складово дейности разположени на територията й. Добре развитата
жп-структура с всички елементи при добро съчетание с автотранспорт може да укаже
благоприятно екологично въздействие при изпълнение на основната си функция превоз
на пътници и товари. Развитието на индустриалните зони на община Марица и връзката
им с индустриалните зони от ареала („Зона Тракия”) ще стимулира затваряне на жппръстена между отделните подзони в рамките на агломерация Пловдив и в частност на
голямата индустриална зона.
Проблем при експлоатацията на жп инфраструктурата разположена на територията на
община Марица е преминаването на жп-линии през населени места (Труд, Граф
Игнатиево, Скутаре, Маноле) , което изисква предприемане на допълнителни мерки за
безопасност на движението.
2.4.1.4. Въздушен транспорт
Съществуващото летище в общината е едно и се намира в с. Граф Игнатиево. В същото
време, общината е разположена много близо до международно летище – това в гр.
Пловдив (на около 18 км). Достъпът до летищата е осигурен от главни пътища.
2.4.1.5. Изводи за състоянието на транспортната инфраструктура
Община Марица има добре развита транспортна инфраструктура , представена от
автомобилен , железопътен и въздушен транспорт. Доброто географско местоположение
допринася за бързи транспортни връзки от междуобщинско, национално и
наднационално значение.най-важен за развитието на общината е автомобилния
транспорт, след него се нарежда жп-транспорта. Въздушния транспорт практически няма
значение за развитието на общината , защото представлява военна база. Нейното
наличие по-скоро влошава екологичните параметри, отколкото да допринася за
икономическото й развитие, освен опосредствано чрез предоставяне на услуги от
населението за работещите в този обект.
Републиканската пътна мрежа е в сравнително добро състояние. Преминаването на
участъци от републиканската пътна мрежа през населените места влошава екологичното
състояние и е голяма заплаха за общественото здраве. Изисква се в бъдеще изграждане
на обходните трасета и създаване на нова организация на движение за участъците , които
остават в населените места. АМ „Тракия” трябва да бъде обзаведена със шумозащитни
прегради. Очаква се в следващия програмен период да се изпълнят предвижданията на
ОУП - О”Марица” в частта пътни възли и зелени мостове.
Общинската пътна мрежа е в сравнително задоволително състояние, но липсват важни
вътрешни връзки, като напр. между селата Крислово - Труд; Динк - Граф Игнатиево;
Войсил - Строево. Важни за развитието на община Марица са междуобщински пътища за
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връзка със съседните общини Раковски (Ясно поле - гр. Раковски); към Община
Съединение, към община Калояново (Динк - Дълго поле); към Садово (Маноле - Рогош Садово).
Изисквания към развитието на пътната инфраструктура на община Марица от
ОУПО на община Марица
1. Изисквания към републиканската пътна мрежа:
- кръстовището на път ІІ-64 и ІІІ-606 да се замени с пътен възел тип „тромпет”
предвид очакваното застрояване на прилежащите територии. С бъдещия възел ще
отпадне и съществуващият жп прелез;
- на път ІІ-64, северно от село Граф Игнатиево да се изгради пътен възел тип
„тромпет”, водещ към летището с цел облекчаване на транспортния достъп;
- пресичането на автомагистралата с път ІІІ-565 да се доразвие като пътен възел
„полудетелина”;
- пътният възел при път ІІІ-805 и общински път PDV 1154 да се допълни с още един
клон и да стане 3/4 „детелина”.
- обходно трасе на път ІІІ-565 извън село Маноле в северна посока и извън село
Манолско Конаре в югоизточна посока. Дължината на отсечката е около 5 км;
- обходно трасе на път ІІІ-805 извън село Бенковски в североизточна посока.
Дължината на участъка е 2,80 км;
2. Изисквания към общинската пътна мрежа:
Новите трасета са с дължина 43,7 км, както следва:
- съгласно задание за ПУП „Марица-Запад” – 19,6 км;
- северно от село Бенковски, с дължина 0,7 км;
- отсечка Бенковски – Строево, с дължина 3,1 км;
- Царацово към Строево, с дължина 1,6 км;
- Царацово към Труд 2,6 км;
- отсечка Труд - Крислово, с дължина 4,2 км с режим в зоната на резервата;
- обходно трасе на село Войводиново в южна посока до път ІІ-56, с дължина 3 км;
- северно от село Скутаре до магистралата, с дължина 2,1 км;
- северно от автомагистралата през път ІІ-56, с дължина 6,2 км;
- за летище Граф Игнатиево, с дължина 0,6 км.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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2.4.2. Енергийна инфраструктура
2.4.2.1. Електроснабдяване
Съществуващо положение
На територията на община Марица няма изградени електроенергийни източници, с
изключение на няколкото фотоволтаични електроцентрали от страна на частни
инвеститори. Най-голямата от тях е на фирмата „Филикон”, разположена в землището на
с. Труд с мощност от 3 МW. Другите са с по-малка мощност: в с. Желязно (250 kW), с.
Костиево (200 kW), с. Калековец– няколко с мощност от 230 kW, 200kW и др.
Близостта на общината до гр. Пловдив и спецификата
на комунално-битов и
селскостопански потребител на електрическа енергия до голяма степен предопределят
развитието на електроразпределителната мрежа в общината, свързана с източниците в гр.
Пловдив. Електрозахранването се осъществява чрез въздушни и кабелни изводи20 кV,
присъединени към изградени източници (подстанции), разположени в северната и
североизточната част на Пловдив – разпределителната уредба (РУ) 20кV при„ТЕЦ
Пловдив– север” и подстанция 110/20 кV „Лаута”.
От РУ 20кV при „ТЕЦ Пловдив север” в посока северозапад, север, североизток и изток са
изградени 7 броя захранващи въздушни електропровода, както следва:
-ВЛ 20 кV „Костиево” и „Царацово”, излизащи в северозападна посока от РУ 20 кV при
„ТЕЦ Пловдив–север”, са изградени до в/ст „Бенковски” на една стълбова линия с
проводници 2(3 х АС – 95mm). Чрез тях се захранват товарите, разположени по
Голямоконарско шосе, част от промишлена зона Радиново - Бенковски и селата Радиново,
Царацово, Бенковски, Войсил. Върховото натоварване на всеки един от двата
електропровода достига 4,0; 4,5 MW (общо 8,0; 9,0 MW), в това число товар от 3,5MW на
заводите „Либхер” и „Сокотаб”. Към тези електропроводи са присъединени близо 100
броя трансформаторни постове, поради което има чести аварии и занижена сигурност на
захранване. Липсват възможности дори за частично резервиране на страна 20 кV от
мрежите на съседните общини;
-ВЛ 20 кV „Биосмески” и ВЛ 20 кV „Труд”, излизащи в северна посока от РУ 20 кV при „ТЕЦ
Пловдив-север”, захранват районите на селата Труд, Строево, Граф Игнатиево и
промишлената зона от двете страни на пътна връзка Пловдив –Карлово в участъка от ТЕЦ
„Пловдив-север” до автомагистрала „Тракия”. Реализирания за района върхов товар е 5,5
MW (2,0 MW за ВЛ 20 кV „Биосмески” и 3,5 MW за ВЛ 20 кV „Труд”). Електропровод 20 кV
„Биосмески” е с проводници АС 70 mm2, а ВЛ 20 кV „Труд” е смесено с проводници Cu 35
mm2 и AC 50 mm2. Електропроводите са сравнително стари, с голяма дължина и
множество трафопостове и отклонения, поради което са със завишена аварийност;
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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-ВЛ 20 кV „Войводиново”, излизаща в североизточна посока от РУ 20 кV при „ТЕЦ
Пловдив-север”, е изпълнен с проводници AC 50 mm2 и е с реализиран върхов товар от
5,5 MW. Основният товар от порядъка на 3,5 MW е съсредоточен в обектите, изградени
върху територията на бившето ДЗС и с. Войводиново;
-ВЛ 20 кV „Сафил” (изграден на една стълбова линия с ВЛ 20 кV „Рогош” с проводници 2
(3 х АС 95 mm2) от РУ 20 кV на „ТЕЦ Пловдив-север” до района на фабрика „Сафил”).
Електропроводът захранва само предачното предприятие, което достига върхово
натоварване от 5,0 MW;
-ВЛ 20 кV „Рогош” захранва останалите товари, разположени върху територията на с.
Скутаре, с. Рогош, с. Маноле и с. Трилистник. Върховият товар е 5 MW. След фабрика
„Сафил” електропроводът е изпълнен с проводници АС – 50 mm;
-ВЛ 20 кV „Маноле” се захранва от РУ 20 кV на п/ст 110/20 кV „Лаута”. Изграден е с
проводник АС 95 mm2 и достига възлова станция „Свинеугояване” в с. Маноле.
Натоварването му не надвишава 1,0 MW. Електропроводът не може да поема по-голям
товар, тъй като работното ниво на напрежението, което се поддържа на шини 20 кV в
подстанция „Лаута”, е по-ниско (20,4 кV) и е съобразено с основните градски
консуматори – жр „Тракия” и жк „Изгрев”. При по-отдалечените потребители, каквито са
товарите по ВЛ 20 кV „Маноле”, спадът на напрежението надхвърля допустимите граници
и потребителите получават занижено напрежение.
На база реализираните в нормален режим на работа върхови товари по
електропроводи 20 кV, максималното натоварване на територията на община Марица
достига 28-30 MW.
Единственият източник на захранване, който има значение за електроснабдяване на
територията на община Марица е РУ 20 кV към ТЕЦ Пловдив.
През територията на общината е трасиран транзитно преминаващият преносен
електропровод 400 кV „п/ст Пловдив- п/ст Карлово”, който няма отношение към
електроснабдяването на общината.
Обособяването на промишлените структури Радиново- Бенковски, Царацово, Карловско
шосе, Голямоконарско шосе, Войводиново и изградените и продължаващи да се
изграждат промишлени предприятия, складово търговски обекти, офисни комплекси,
жилищни сгради и други подобни с големи върхови товари, налагат изграждане на много
нови трафопостове, тип БКТП, които се захранват кабелно посредством ВКП на стълбове
от въздушни електропроводи 20 кV. За поемането на тези товари в землището на с.
Царацово в близост до промишлена зона Радиново- Бенковски е изградена нова възлова
станция 20 kV „Царацово”, захранвана с подземен кабел 20 kV със сечение 400 mm2 от РУ
20 kV на ТЕЦ „Пловдив- север.
В допълнение, през последните две години:
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
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• През ноември2011 г. се въведе в експлоатация подземна кабелна линия 20 кV от ТЕЦПловдив„Север” до ВКП в Стопански двор с. Войводиново (с дължина от 3200 м);
• През декември 2011 г. се въведе в експлоатация подстанция 110/20 кV „Царацово”,
свързана към ВЛ110 кV „Строево”;
• Изгради се подземна кабелна линия 20кV от Подстанция„Прослав” до Възлова
станция „Радиново” (с разрешение за строеж от Областна администрация);
• Издадено е строително разрешение на ЕВН за Възлова станция „Шести километър”
(до кръговото на Пазарджишко шосе).
На база на реализираните в нормален режим на работа върхови товари по
електропроводи 20 кV, максималното натоварване на територията на община Марица
достига 28÷30 MW. Единственият източник на захранване, който има значение за
електроснабдяване на територията на община Марица е РУ 20 кV към ТЕЦ Пловдив.
През територията на общината е трасиран транзитно преминаващият преносен
електропровод 400 кV „п/ст Пловдив п/ст Карлово”, който няма отношение към
електроснабдяването на общината.
Обособяването на промишлените структури Радиново, Бенковски, Царацово, Карловско
шосе, Голямоконарско шосе, Войводиново и изградените и продължаващи да се
изграждат промишлени предприятия, складово търговски обекти, офисни комплекси,
жилищни сгради и други подобни с големи върхови товари, налагат изграждане на
много нови трафопостове, тип БКТП, които се захранват кабелно посредством ВКП на
стълбове от въздушни електропроводи 20 кV. За поемането на тези товари в землището
на с. Царацово в близост до промишлена зона Радиново- Бенковски е изградена нова
възлова станция 20 kV „Царацово”, захранвана с подземен кабел 20 kV със сечение 400
мм 2 от РУ 20 kV на ТЕЦ „Пловдив-север”. Изградени са също и възлови станции 20 kV
„Шнайдер електрик” и„Либхер”.
Новата възлова станция 20 kV „Царацово” освен с РУ20 kV на ТЕЦ„Пловдив-север” е
свързана и с новите възлови станции 20 kV „Либхер” и„Шнайдер Електрик”, свързана е с
двата преминаващи в непосредствена близост до нея въздушни електропровода 20 kV
„Костиево” и „Царацово”, както и с два от кабелните пръстени 20 kV, обхващащи
трафопостовете 20/0,4 kV, разположени и предназначени да захранват потребителите
на територията на промишлена зона Радиново-Бенковски.
Прогнозно развитие
Очакваното развитие на промишлените и другите видове дейности в община
Марица, респ. очакваните нови електрически товари като следствие от това, налагат
съответстващо развитие на електроенергийната мрежа, а именно:
- Изграждане на нова подстанция 110/20 kV „Царацово” на терена, на който в момента
е разположена възлова станция 20 kV „Царацово”;
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
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- Изграждане на възлова станция 20 kV „Радиново” непосредствено преди влизането
в с. Радиново от източна посока;
- Изграждане на нови ТП и свързването им към мрежата СН.
Цялостното развитие на електрозахранването на община Марица ще става
посредством инвестиции на електроенергийния оператор EVN България.
Следващите илюстрации показват в схематичен вид съществуващото положение и
прогнозно развитие на електрификацията в територията на община Марица съгласно
окончателния проект на Общия устройствен план на общината и разчетите на EVN
България:

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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Карта 5. Схема на електрификацията на община Марица съгласно ОУПО
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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Карта 6. . Схема на прогнозната електрификация на община Марица,
източник EVN, 2014 г.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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Карта 7. Схема на прогнозната електрификация на община Марица,
източник EVN, 2014 г.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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2.4.2.2. Газоснабдяване
През територията на община Марица(землищата на селата Динк, Крислово, Граф
Игнатиево) преминава транзитният газопровод Русия-България- Гърция/Македония,
както и газопроводно отклонение от южния полупръстен на националната
газопреносна система на страната. Отклонението е за гр. Пловдив, в посока към
общините Родопи и Асеновград, като преминава през землищата на селата Крислово и
Труд и пресича АМ„Тракия”. Общината попада в газоразпределителен регион „Тракия”,
спечелен от концесионера„Сити-Газ”и обособен като територия за развитие
на
газоразпределителни мрежи, като захранването на населените места се осъществява
от съществуващите автоматизирани газоразпределителни станции(АГРС) „Пловдив УОС”,
АГРС„Пловдив север” и АГРС„Раковски”, разположени в съседните общини Пловдив и
Раковски.
Междуселищните газопроводи в община Марица са проектирани за работно налягане
0,5-1,0 МРа, от полиетилен висока плътност PE100 SDR11 и стомана. Селата в западната
част на общината ще се захранват от АГРС“Пловдив север”, а тези от източната- от
АГРС“Пловдив УОС”. От АГРС“Раковски” ще се захранва с. Ясно поле.
От АГРС „Пловдив север”, успоредно на път„Карловско шосе”, по селскостопански
пътища е трасиран газопровод с диаметър Du 350 и капацитет 20394 nm 3/h. Отклонение
с диаметър 250х22,8 mm, от PE100-SDR11, с пропускателна способност 10 000 nm 3/h,
захранващо последователно селата Царацово, Радиново, Бенковски и Костиево, е
ситуирано в полски пътища в съответните землища.
В източна посока по полски път е трасиран газопровод с диаметър 160х14,6 mm от PE100
SDR11, капацитет 2987 nm 3/h и дължина 3,8 км, който ще захранва селата Желязно, Динк
и Калековец.
В северозападна посока, в сервитута на пътя за с. Строево е ситуиран тръбопровод с
диаметър160х14,6 mm от PE100-SDR11, с капацитет2912 nm 3/h и дължина 3,5 км,
захранващ селата Войсил и Бенковски. Отклонение с диаметър 90х8,2 mm навлиза в с.
Строево и ще захранва газоразпределителната му мрежа.
В северна посока от главния газопровод е трасето на тръбопровод с диаметър 250х22,8
mm, захранващ селата Труд и Граф Игнатиево, като газопроводът за село Граф
Игнатиево ще се ситуира в сервитута на път II-64 и ще бъде продължение на
разпределителния газопровод на с. Труд, който и след края на урбанизираната
територия е с диаметър 250х22,8 mm, пропускателна способност 3411 nm3/h и дължина
4,1 km. Село Войводиново също ще се захранва от АГРС „Пловдив север” посредством
газопровод с параметри диаметър 125х11,4 mm от PE100 SDR11, капацитет 1694 nm3/h
и дължина3,8 км, трасиран по полски път.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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От АГРС „Пловдив УОС” с природен газ ще се захранват селата, намиращи се в източната
част на общината– Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре. От АГРС
към тях, в сервитута на междуселищния път е трасиран газопровод с диаметър 250х22,8
mm, пропускателна способност 5344 nm 3/h и дължина 5,8 км. След предвиденото
отклонение за захранване на с. Скутаре, тръбата се редуцира в диаметър 200х18,2 mm, от
E100-SDR11, с пропускателна способност 4157 nm3/h и ще
захранва с.Рогош.
Газопроводът за с. Трилистник се явява продължение на разпределителния газопровод на
с. Рогош, който и след края на урбанизираната територия ще продължава с диаметър
90х8.2 mm и ще е с пропускателна способност 525 nm 3 /h и дължина 1,9 км. Село Ясно
поле ще се захранва от АГРС„Раковски” чрез предвидено отклонение с диаметър 90х8,2
mm от газопровод, захранващ населените места от община Раковски.
Реализации към момента
На територията на Община Марица избраният концесионер „СИТИ-ГАЗ” провежда своя
маркетингова политика. Големите инвестиции, необходими за изпълнение на
газоснабдяване за битови нужди е наложило минимален праг на желаещиет
газопотребители от 80 бройки. Независимо икономическата активност в селищата на
територията на община Марица и добрата доходност на семейство , инвестицията от
приблизително 10 000 лева все още отлага включването на нови абонати за битово
потребление. Необходими са включването на държавни лостове и финансови
инструменти за стимулиране газопотреблението за битови и ( небитови ) нужди. Същото
се отнася и за производствения сектор. Газоснабдителни проекти за обекти на
общинската собственост , също се броят на пръсти. Към момента има положена
приблизително 30 км газоразпределителна мрежа. Прилагаме списък на общински
обекти са газоснабдяване:
Изпълнени проекти:
- училище с. Труд
- детска градина с. Труд
- кметство с. Труд
- детска градина с. Царацово
В процес на изпълнение:
- училище с. Граф Игнатиево
- училище с. Строево
Обекти с проектна готовност- средищно училище по земеделие с. Маноле
Следващата илюстрация показва схемата на газификация на община Марица съгласно
окончателния проект на Общия устройствен план на общината:

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Карта 8.Схема на газификацията на община Марица съгласно ОУПО
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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2.4.3. Комуникационна инфраструктура
Съществуващо положение
Най-масово разпространена е телефонната съобщителна система, като всички населени
места и урбанизирани територии са телефонизирани. Близостта на територията до
Пловдив и развитието на общината са предпоставка център и основен източник за
телефонизацията да бъде Пловдив. Всичките селища имат развита селищна телефонна
мрежа, реализирана преди всичко с подземни телефонни кабели. На отделни места има и
въздушно захранване на единични телефонни абонати. Някои по-малки села са свързани
със съединителни кабели тип ТПП към по-големите АТЦ, а стопанските зони по „Голямо
Конарско шосе” и „Карловско шосе”са захранени с ТП от междуселищните кабели.
Общината има пълно покритие от действащите мобилни оператори, както и РТВ сигнал.
Мрежата от пощенски станции покрива всички населени места, като се предоставят
услугите доставка на писма, пратки, колети, изплащания на пенсии и пощенски записи.
Достъп до „Интернет” по официални данни засега има само сградата на общинската
администрация и в „Интернет клубовете” в някои от големите села.
Трите основни групи телефонни кабели извън населените места:
- междуселищни телефонни кабели;
- междуселищни телефонни кабели на Линейно-кабелно стопанство(ЛКС);
- оптични кабели.
Всички кабели са подземни и осъществяват връзка между телефонните центрове в
Пловдив и селищните телефонни централи по отделните села. Част от кабелите имат
характери на транзитно преминаващи – предназначени за връзка със селища извън
територията
на община Марица или за други специфични нужди.
Прогнозно развитие

БТК АД засега не предвижда развитие на основната междуселищна мрежа.
Далекосъобщителният оператор е на мнение, че съществуващата изграденост на
междуселищната мрежа е в състояние да поеме нуждите както понастоящем, така и в
перспектива. Очаква се, че е възможно развитие единствено на селищната мрежа и то при
условие, че има заявки за присъединяване на нови абонати.
На територията на Община Марица има изградени клетки на всички мобилни оператори.
Покритието не е достатъчно. От направените анкети във всички населени места се изрази
желание за увеличаване на броя и видовете услуги, които се предоставят от мобилните
оператори за по-добро качество на услугите.
Следващата илюстрация представя схемата на телефонизацията съгласно Общия
устройствен план на община Марица:

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Карта 9. Схема на телефонизацията на община Марица съгласно ОУПО
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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2.4.4. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
2.4.4.1. Водоснабдителна инфраструктура
Съществуващо положение
Община Марица включва 19 населени места. Към настоящият момент всички те са
водоснабдени и са свързани към водоснабдителната мрежа на 100%. Мрежата се
стопанисва от експлоатационното дружество ВиК ЕООД - Пловдив. Изградена е от 1919 до
1990г. Подменените участъци с PE-HD тръби са осъществени от 2002 до 2008г.
Селищата в Общината се водоснабдяват от 24бр. сондажни кладенци посредством 9бр.
помпени станции.
Водоснабдителна система №
тип на водовземното
Място на водоползване
съоръжение
1
ПС "Труд"- ТК1, ТК2, ТК3, ТК4
Труд, Строево
2
ПС " Войводиново"- 2бр. ТК
Войводиново, Желязно
Бенковски, Войсил, Радиново
3
ПС "Бенковски"- 4бр. ТК
4
ПС "Граф Игнатиево"- 3бр. ТК
Граф Игнатиево
5
ПС "Калековец"- 2бр. ТК
Калековец, Крислово, Динк
6
ПС "Маноле"- 2бр. ТК
Маноле, Манолско Конаре, Ясно поле
7
ПС "Рогош"- 2бр. ТК
Рогош, Скутаре, Трилистник
8
ПС "Царацово"- 4бр. ТК
Царацово
9
ПС "Костиево"- 1бр. ТК
Костиево
Общото добито водно количество за питейно- битови нужди е 1 319 294м3/г., за
промишлено водоснабдяване е 542 432.5 м3/г., за напояване 120 107.8 м3/г. и други 170
886 м3/г.
Основните водоснабдителни групи са:
- Бенковски, Войсил, Радиново, с вододайна зона край
с. Бенковски
- Труд и Стоево с вододайна зона между двете села
- Войводиново и Желязно с вододайна зона край с. Войводиново
- Калековец, Крислово, Динк, с вододайна зона между селата
- Рогош, Трилистник, Скутаре, с вододайна зона между селата
- Маноле, Манолско Конаре, Ясно поле, с вододайна зона между с. Маноле и с.
Манолско Конаре
- Селата Костиево, Граф Игнатиево и Царацово са със самостоятелно водоснабдяване.
На територията на Общината няма изградени пречиствателни станции за питейни води.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ В ОБЩИНА МАРИЦА
вид тръби
име на населено място

етернит, км

PE-HD,
км

галванизир
ани, км

манесман,
км

стомана, км

с. Желязно

Ø60-250 2,583

с. Войводиново

Ø60-150 10,138

с. Калековец

Ø60-200 22,352

с. Крислово

Ø60-125 5,869

с. Динк

Ø60-150 8,215

Ø90 0,488

Ø89

0,165

с. Маноле
с. Манолско Конаре
с. Ясно Поле

Ø60-250 22,968
Ø60-250 8,892
Ø60-150 8,166

Ø90 0,571

Ø89

0,335

1" 0,140
Ø63-160
3/4"-1"
1,828
0,132
3/4"
Ø75-90 0,400 0,080
3/4"-2"
1,092

Ø89 0,198
Ø89-159
0,457

с. Скутаре

Ø60-150 18,608

с. Трилистник

Ø60-150 6,196

с. Рогош

Ø60-350 30,147

с. Труд

Ø60-250 30,147

Ø90 0,267
1"
0,400

с. Строево

Ø60-200 16,930

Ø90 0,445

с. Царацово

Ø60-200 18,159

Ø90 0,558

с. Бенковски

Ø60-150 13,277

Ø63-125 2,558

с. Радиново

Ø60-150 7,301

Ø90 0,512

с. Войсил

Ø60-125 11,298

Ø90 0,185

с. Граф Игнатиево

Ø60-125 27,126

Ø60-80
4,047

Ø70-100
6,016

Ø60
1,357
Ø80
1,500
3/4"-1"
0,818

Забележка: Информацията в тази таблица е извадка от ГРП за ВиК ЕООД -Пловдив Окончателен проект. За съществуваща водопроводна мрежа на с.Костиево се споменава,
че е развита водоснабдителна мрежа 100% с дължина 18,870 км.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Проблеми
Проблемите, свързани с водоподаването на населените места в Община Марица, могат
да се обобщят в следните основни направления:
1. Недостатъците на външните водоснабдителни системи са следните:
- Хлораторни съоръжения не са със съвременна технология; в повечето населени места
има ръчно дозиране при хлориране с хипохлорит/;
- В конструктивно отношение почти всички водоеми са в задоволително състояние, но
тръбната разводка и оборудването са стари и амортизирани;
- Повечето помпени станции са над 30 годишни. Около 35 % от сградите се нуждаят от
основен ремонт; Техническото оборудване на помпените станции е остаряло, помпените
агрегати са с висок разход на електроенергия и е необходима тяхната подмяна.
- Външните водопроводи са строени в периода 1930 г.-1980 г;
- Средно около 85% от тръбите са стари и амортизирани (основните проблеми са свързани
с корозирали стоманени тръби, етернитовите тръби с износени връзки и
стоманобетоновите тръби);
- Има високо съдържание на нитрати във водоизточника на с. Граф Игнатиево. Водата не
отговаря на изискванията на Наредба №9 от 2001 год. за качествата на водата за питейно
– битови нужди.
2. Основните недостатъци на разпределителната мрежа са:
- Водопроводните тръби /главни и второстепенни клонове и сградни отклонения/ в
населените места с над 2 000 жители са изградени главно (над 70 %) от етернитов
материал и стомана, а в малките населени места водопроводните тръби са почти 100% с
етернитови и поцинковани за сградни отклонения;
- Около 90% от всички измервателни уреди са на повече от 10 години и трябва да бъдат
подменени;
- Техническите загуби в разпределителните мрежи са значителни и на места достигат 90 %
от общото количество вода на вход разпределителна мрежа. Средно за всички населени
места обслужвани от „ВиК" ЕООД град Пловдив за 2011 г. техническите загуби са 43 млн.
м3/год.
- В критично състояние е и оборудването на мрежите (спирателните кранове и пожарните
хидранти са амортизирани).
- Водоснабдителната система на Общината е в пряка зависимост от действието на
електроснабдителната система; в помпените станции няма двойно захранване, нямат и
резервни електрогенератори. При аварии в електропреносната мрежа населените места
са лишени и от вода.
Мерки за подобряване на водоснабдителната инфраструктура:

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Хоризонтът на ОПР 2014-202 г. съвпада с периода на краткосрочната инвестиционна
програма на Регионален Генерален План за водоснабдяване и канализация на Централен
регион на Република България и по–конкретно за ВиК ЕООД- Пловдив.
Българското правителство получи заем от Световна банка за изпълнението на Проект за
развитие на общинската инфраструктура. Стратегическите му цели са както следва:
(а) подобряване надеждността и качеството на водоподаването към общините в
избраните населени места на територията на проекта;
(б) да подпомогне общините за подобряване капацитета им за планиране на
инвестициите.
Целта на проекта е да подобри водоснабдителните и канализационните услуги в
съответния регион, в 25 годишния период (2014-2038г.), за да покрие Европейските
директиви и Националната стратегия за околна среда на България, чиято основна задача е
да „предостави достатъчно количество вода с добро качество за различни цели". Ето защо
той представлява стратегически документ, който взима предвид два етапа: оценката на
съществуващото положение и последващото проектиране и изпълнение на приоритетни
програми (2014-2028г) и дългосрочните стратегически опции (2029-2038г). Последващите
дългосрочни инвестиционни планове целят да задоволят нуждите, свързани с
устойчивото развитие и подобряване на благосъстоянието на населението.
Това ще бъде направено чрез технико-икономическите анализи на предложените
инвестиции за нови инфраструктурни проекти за съоръженията и/или тяхното
подобрение, което ще позволи да се посрещнат нуждите на населението и да се приложи
съответния финансов план.
Обхватът на Доклада за Генерален План представя резултатите от проучването,
проведено на обособената територията на оператора „Водоснабдяване и Канализация"ЕООД Пловдив, въз основа на данните, събрани от него и Техническите отдели на
Общините за Област Пловдив, в рамките на Регионалните Генерални Планове за
водоснабдяване и канализация на Централен регион на Република България.
Инвестиционната програма е разделена на три етапа:
приоритетна краткосрочна инвестиционна програма за периода 2014 до 2020 год.
средносрочна инвестиционна програма за периода 2021 до 2028 год.
дългосрочна инвестиционна програма за периода 2029 до 2038 год.
Одобрените от Министерството Регионални Генерални Планове ще се следват плътно за
бъдещото развитие на ВиК инфраструктурата, като ще се актуализират през определени
периоди. Първата актуализация е предвидена за 2016г.
Съгласно този РГП за периода 2014-2020 се предвижда подмяна на 19,11 км
разпределителни водопроводни мрежи както следва:
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1. Село Калековец - доставка и монтаж на разпределителни водопроводи - нови
водопроводи за индустриална зона Калековец. Инвестиционните разходи са 360 000€.
Засегнатото население е 4 146Еж. Осигурява се вода за новите квартали.
2. Село Царацово - Доставка и монтаж на разпределителни водопроводи - подмяна на
съществуващи водопроводи. Инвестиционните разходи са 2 479 500€. Засегнатото
население е 2 300Еж. Намаляват се загубите на вода до 35%, подобрява се качеството на
обслужване, ефективност и устойчивост.
3. Ще се изгради ПСПВ за с. Граф Игнатиево с Q=17л/с, поради невъзможност за
присъединяване към друга система или водоизточник без съдържание на нитрати.
Инвестиционните разходи са 770 840€. Засегнатото население е 1 854Еж. Ефекта е, че се
премахва проблема с качеството на водата и се изпълняват изискванията на Директива
98/83.
Общите инвестиции, който ще се направят в този период в областта на водоснабдяването
на Община Марица, ще възлизат на 3 610 340 евро.
Препоръки
Необходима е цялостна подмяна на амортизираните етернитови тръби (поради здравен
риск) и стоманени тръби на главните и второстепенни водопроводни разпределителни
клонове и сградни водопроводни отклонения (СВО) с хоризонт до 2038 год. С подмяната
на разпределителната водопроводна мрежа ще могат да бъдат открити и нелегално
включените към нея консуматори. В резултат на финансови разчети се препоръчва да се
определи етапност в подмяната (с предимство са участъците с най-големи аварии).
В случаите, когато е възможно се препоръчва прилагането на „интегриран подход" като се
залага на рехабилитация на водоразпределителна мрежа и сградни отклонения
паралелно с изграждането на канализационната мрежа
Да се зонират /районират/ водопроводните мрежи на населените места над 2000 жители
с цел своевременно улавяне, отчитане и регистрация на загубите на питейна вода и
насочване на ремонтен персонал и контролни служители към определени райони и
участъци от мрежата с намалено налягане и увеличена консумация.
Препоръчва се подмяна на измервателните уреди, които са над 10 годишни, особено на
битовите.
2.4.4.2. Канализационна инфраструктура
Съществуващо положение

Няма населено място в община Марица, което да има 100% изградена канализационна
мрежа. Няма нито една изградена ПСОВ. Към 2014 год. е започнало изграждането и е
пред пуск единствено ПСОВ- Бенковски.
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Към настоящият момент степента на изграденост на канализационната мрежа е различна.
Съгласно проект: ВиК системи и съоръжения, които не са включени в активите на ВиК
ЕООД- Пловдив на територията на Община Марица, Област Пловдив, те са:

№

име на населеното
място

процент на
изграденост

1
Труд
20
2
Войводиново
над 80
3
Царацово
над 80
4
Калековец
60
5
Маноле
17
6
Манолско Конаре
0
7
Рогош
над 80
8
Скутаре
14
9
Строево
10
10
Граф Игнатиево
83
11
Радиново
32
12
Костиево
7
13
Бенковски
0
14
Войсил
20
15
Желязно
0
16
Ясно поле
0
17
Динк
0
18
Крислово
0
19
Трилистник
73
Изградената канализационна инфраструктура е финансирана по различни оперативни
програми от европейските фондове и е съгласно действащата нормативна уредба.
Експлоатира се от Община Марица и не е предадена за експлоатация на ВиК ЕООДПловдив. В масовия случай канализационните системи са смесен тип.
Реализирани са два проекта по „Оперативна програма „Околна среда 2007-2013””.
1. Проект №58-131-186-186 „Техническа помощ за подготовка на интегриран
инвестиционен проект за с. Труд”
Основните дейности са:
Изготвяне на предпроектно проучване за ПСОВ
Изготвяне на документация по процедури по ЗОП
Провеждане на тръжни процедури по ЗОП
Изготвяне на технически проекти
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Оценка за съответствие на инвестиционния проект
Мерки по информираност и публичност
Одит
Постигнатите резултати са:
Изготвен инвестиционен проект за ПСОВ с капацитет 4 493 Еж и
канализационна мрежа за 22. 278 кв
2. Проект №58-131-187-187 „Техническа помощ за подготовка на интегриран
инвестиционен проект за с. Граф Игнатиево
Основните дейности са:
Изготвяне на предпроектно проучване за ПСОВ
Изготвяне на документация по процедури по ЗОП
Провеждане на тръжни процедури по ЗОП
Изготвяне на технически проекти
Оценка за съответствие на инвестиционния проект
Мерки по информираност и публичност
Одит
Постигнатите резултати са:
Изготвен инвестиционен проект за ПСОВ с капацитет 2 440Еж и
канализационна мрежа за 22. 415км.
Текущите проекти в Общината са също два. Те са към Министерството на земеделието и
храните по мярка 321 :
1. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с.
Бенковски;
2. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с.
Трилистник.
Наличните одобрени инвестиционни проекти и започналите строителства по някои от тях,
са начало за изграждането на канализационна инфраструктура, без която не може да се
постигне високо качество на живота и екологично чиста околна среда.
Проблеми
Проблемите, свързани с отвеждането и пречистването на отпадъчните води от населените
места на Община Марица могат да се групират в следните основни направления:
1. Както при всяко недовършено мероприятие, така и при канализационните мрежи на
селата, ефективността е относително понятие. Въпреки, че част от територията на част от
селата е канализирана, то замърсяването на водоприемниците е факт.
2. Може да се приеме, че независимо от възрастта си /от 2 до 40 години/, съществуващите
канализационни мрежи изпълняват своите функции.
3. При някои от новите канализации, изградени през последните 5-10 години, все още не
са благоустроени съответните улици и практически тези канали не поемат и не отвеждат
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дъждовните отпадъчни води. В този смисъл , тяхната ефективност е значително
ограничена. Такива са част от канализационните клонове на с.Строево, с.Трилистник,
4. Липсата на пречиствателни съоръжения. Водоприемниците на тези канализации се
замърсяват в недопустима степен. Не напълно изградена система от дъждоприемни
шахти , респ. непоемане на част от дъждовния отток. Недостатъчен хидравличен
капацитет на по-старите канализационни мрежи от бетонови тръби.
5. Основен недостатък: Пълна липса или недостатъчно покритие на населените места с
канализационна мрежа, което съгласно Директива 91/271/ЕЕС трябва да достигне
90%минимум за крайната референтна година 2038г.
6. Заустване на непречистени отпадъчни води от агломерации и др. населени места с
частично изградени канализационни системи, което създава условия за здравен риск за
населението в района.
7. Заустване на отпадъчни води без отстраняване на биогенните елементи.
8. Заустване на непречистени отпадъчни води от животновъдни ферми
Основните рискове от замърсяване на подпочвените води са следните:
9. Регламентирани и нерегламентирани депа за отпадъци и населените места на
обособената територия на Община Марица, неотговарящи на нормативните изисквания и
създаващи проблеми, свързани със замърсяване на плитките и дълбоки водоносни
пластове;
10. Употреба на торове и пестициди за селскостопански цели, което води до завишени
концентрации на нитрати в плитките водоносни пластове;
11. Ексфилтрацията на отпадъчни води от амортизирани канализационни мрежи (т.е. в
населените места със съществуваща канализационна мрежа, но недобре поддържана).
12. Ексфилтрацията на отпадъчни води от местни санитарни съоръжения (течове от
септични ями и тоалетни).
Мерки за подобряване на канализационната инфраструктура
Съгласно РГП за ВиК ЕООД- Пловдив селата Царацово, Труд и Войводиново ще отвеждат
отпадните си води до ПСОВ- Пловдив, на която предстои да се модернизира и
допълнително да пречиства азот и фосфор от отпадните води.
Формирани са канализационни групи, които ще се обслужват от обща ПСОВ:
Рогош и Скутаре
Калековец, Крислово, Динк
Ясно поле, Маноле, Манолско Конаре
Бенковски и Войсил
За останалите населени места: Костиево, Граф Игнатиево, Трилистник, Радиново и
Желязно се предвиждат отделни ПСОВ.
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В Краткосрочната приоритетна програма, според РГП за ВиК ЕООД- Пловдив за Община
Марица, се предвиждат следните мерки за подобряване на канализационната
инфраструктура:
1. Изграждане на главни гравитачни канализационни колектори за с. Маноле и Манолско
Конаре. Инвестиционни разходи - 1 053 000€. Засегнато население 4 400Еж. Резултата е
намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
2. Изграждане на главни гравитачни канализационни колектори от с. Царацово до гр.
Пловдив. Инвестиционни разходи - 470 000€. Засегнато население 2 315Еж. Резултата е
намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
3. Изграждане на главни гравитачни канализационни колектори в селата Калековец,
Крислово, Динк. Инвестиционни разходи - 1 856 000€. Засегнато население 4 146Еж.
Резултата е намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
4. Строителство на ПСОВ за селата Маноле и Манолско Конаре. Инвестиционни разходи 2 400 000€. Засегнато население 4 400Еж. Резултата е намаляване замърсяването на
околната среда и здравните рискове.
5. Строителство на ПСОВ за селата Рогош и Скутаре. Инвестиционни разходи - 2 700 000€.
Засегнато население 5 800Еж. Резултата е намаляване замърсяването на околната среда и
здравните рискове.
6. Строителство на ПСОВ за селата Калековец, Крислово, Динк. Инвестиционни разходи - 2
350 000€. Засегнато население 4 146Еж. Резултата е намаляване замърсяването на
околната среда и здравните рискове.
7. Строителство на ПС за отпадъчни води в с. Труд. Инвестиционни разходи - 19 500€.
Засегнато население 4 226Еж. Резултата е намаляване замърсяването на околната среда и
здравните рискове.
8. Монтаж на напорни тръбопроводи от ПС за отпадъчни води в с. Труд. Инвестиционни
разходи - 191 100€. Засегнато население 4 226Еж. Резултата е намаляване замърсяването
на околната среда и здравните рискове.
9. Изграждане на главни и второстепенни гравитачни канализационни колектори за с.
Войводиново. Инвестиционни разходи - 7 980 000€. Засегнато население 2 233Еж.
Резултата е намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
10. Изграждане на второстепенни гравитачни канализационни колектори за селата Рогош
и Скутаре. Инвестиционни разходи - 28 400 000€. Засегнато население 5 800Еж. Резултата
е намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
11. Изграждане на второстепенни гравитачни канализационни колектори за селата
Калековец, Крислово, Динк. Инвестиционни разходи - 23 532 000€. Засегнато население 4
146Еж. Резултата е намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
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12. Изграждане на главни гравитачни канализационни колектори за селата Бенковски и
Войсил. Инвестиционни разходи- 942 500€. Засегнато население 2 430Еж. Резултата е
намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
13. Изграждане на главни гравитачни канализационни колектори до ПСОВ за селата Рогош
и Скутаре. Инвестиционни разходи - 4 054 500€. Засегнато население 3 130Еж. Резултата е
намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
14. Изграждане на второстепенни гравитачни канализационни колектори за селата
Маноле и Манолско Конаре. Инвестиционни разходи - 9 732 375€. Засегнато население 4
400Еж. Резултата е намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
15. Строителство на ПСОВ за селата Бенковски и Войсил. Инвестиционни разходи - 1 900
000€. Засегнато население 2 430Еж. Резултата е намаляване замърсяването на околната
среда и здравните рискове.
16. Изграждане на второстепенни гравитачни канализационни колектори за с. Царацово.
Инвестиционни разходи - 7 915 050€. Засегнато население 2 315Еж. Резултата е
намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
17. Изграждане на второстепенни гравитачни канализационни колектори за селата
Бенковски и Войсил. Инвестиционни разходи- 13 143 500€. Засегнато население 2 430Еж.
Резултата е намаляване замърсяването на околната среда и здравните рискове.
Общите инвестиции, който ще се направят в този период в областта на канализацията на
Община Марица, ще възлизат на 108 639 025 евро.
Това е показателно, че отвеждането и пречистването на отпадъчните води е приоритетно
при изпълнение на инвестиционната програма на Общината за периода 2014 до 2020 год.
Препоръки
С осъществяване на мерките, залегнали в програмата на РГП за ВиК ЕООД - Пловдив за
Община Марица, за периода до 2038 год. ще се осъществи 100% събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчните води от територията на административната единица. Това
включва преди всичко:
1. Изграждане, разширяване и реконструкция на канализационната мрежа на отделните
селищни агломерации.
2. Изграждане на нови, съвременни, високоефективни ПСОВ, съгласно изискванията на
Директива91/271/ЕЕС.
3. Максимално присъединяване на цялото количество отпадъчни води от населените
места към ПСОВ (съществуващи ПСОВ и тези в процес на проектиране) .
4. Предприемане на мерки за ограничаване на замърсяването от земеделски дейности.
5. Актуализиране на мрежовите информационни системи.
6. Доставка на оборудване за поддръжка и експлоатация на канализационните мрежи и
съоръжения.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
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7. Изграждане на съоръжения за предварително пречистване на всички промишлени
предприятия, включени към селищната канализационна система и директно заустващи
във водни тела.
Следващата илюстрация показва схемата на водоснабдяване и канализация на община
Марица съгласно окончателния проект на Общия устройствен план на общината:
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Карта 10. Схема на водоснабдяването и канализацията на община Марица съгласно ОУПО
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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2.4.4.3.Водни ресурси и хидромелиорация
Природните водни и поземлени ресурси в Община Марица я правят по- различна от
съседните и общини - основа за успешно икономическо развитие : модерно земеделие ,
рибовъдство и отдих.
Води
Водните ресурси в Община Марица са представени от повърхностните и подземните
води, които имат различно широко приложение., а в землището на с. Войводиново има
регистрирани и два сондажа с минерални термални води .
- Територията на общината е много водообилна на подземни води, благодарение на
геоложките и хидрогеоложки условия / разделът е разгледан по-подробно в общата
характеристика на общината / и съчетанието на няколко заливни тераси - на р. Марица и
нейните притоци. Залягането на подземните води от най-горния хоризонт е много високо
3-5 м., поради което изработването на нерегламентирани поливни сондажи за нуждите на
земеделието е много разпространено.
- Повърхностните води : реки, речни течения, открити водни площи и канализационната
напоителна система, заемат 5,46% от територията на общината или- 1870,3 ха. Поголемите реки, преминаващи през Община "Марица" са р. Марица, р. Стряма, р. Потока,
р. Пясъчник , р.Стара река, р. Аврамица . 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. Реките на територията на община“Марица” са оценени със
среден индекс– ІІ иІІІ категории/ добра за водоползване или годна за селскостопанските
нужди/. Изследванията се правят от пунктове на Националната мониторингова система ,
които показват биотични индекси. Водите на ННС и ВКМ пряко са свързани с водите от
реките.
Таблица на заустването
№
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.

Населено място
С.Маноле
С. Скутаре
С.Войводиново
С.Калековец
С.Радиново
С.Костиево
С.Строево
С.Манолско Конаре
С.Ясно поле

Приемник на отпадъчни води
Р.Черна
Р. Аврамица
ГНК „РМ-1 Ениарк”, ГК 3
ГК 5;р.Марица
ГК2
Общ отводнителен канал
Р.Потока
Напоителен канал
Напоителен канал

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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10.
11.
12.
13
14
15
16
17
18
19

С.Трилистник
С.Труд
С.Граф Игнатиево
С.Желязно
С.Динк
С.Крислово
С.Царацово
С.Войсил
С.Бенковски
С. Рогош

„Ениарк” , р.Стряма
Р.Пясъчник
ГК5
ГК4
Общ отводнителен канал
Общ отводнителен канал
Общ отводнителен канал
Общ отводнителен канал
Общ отводнителен канал
Общ отводнителен канал

Един от показател за чистотата на околната среда е състоянието на водите, но за тях , на
територията на общината няма въведена мониторингова система.Повърхностните води и
подземните води от по-горните хоризонти допълнително се замърсяват от заустените в
тях частични селски канализации и от множеството попивни ями за отпадните битови , а
и производствени води. Няма изследване, не се наблюдават антропогенните
въздействията върху почвата , повърхностните и подземните водни течения.
- Питейно-битовото водоснабдяване подробно беше разгледано по-горе. Представено е
от 27 сондажни кладенци с групови ПС, собственост на “В и К” – ЕООД, Пловдив.
Контролират се и се охраняват - пояс А.
Минерални води
През 1967г. източно от с. Войводиново са открити минерални термални води.
Находището е представено от 2 сондажни кладенеца по 500 м. дълбочина, с
експлоатационен запас 1л/сек. t = 37оС. Водата лабораторно е определена като
"трапезна" и до сега се е ползува като такава, макар , че качествата и дават възможности
за развитие на питейно балнеолечение и балнеопрофилактика.
Съчетанието на
уникалния спортен комплекс за конен спорт в с. Войводиново, изградената материална
база за отдих в близост , в землището на с. Скутаре , и наличието на минерална вода с
доказани качества в с. Войводиново са сериозна и обезпечена заявка за изграждане на
„Зона за профилактика ,активен отдих и спорт Войводиново - Скутаре „ .
- Към момента на изготвяне настоящото изследване , на територията на Община Марица
се получиха данни от местното население на с.Крислово , че в землището на селото има
още едно находище на минерални термални води. Находището попада в частен
производствен терен -северно от селището . Макар собственикът на имота да е изградил
каптаж със свободно достъпна чешма , повече сведения относно произход и качества на
водите , дълбочина на сондиране и експлоатационни запас на „находището” не са
намерени. По този факт следва да се направят допълнителни специализирани и
административни проучвания с цел пълноценно ползване на местния природен ресурс.
Хидромелиорация
Голям недостатък на повечето стратегически и планови документи , изготвени в
последните 25 години за икономическото и териториално развитие на Р България на
всички нива / национални , регионални , областни, общински/ е, че темата за развитие на
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
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селското стопанство е недостатъчно развита . Тази констатация в частност се отнася и за
хидромелиоративната система.Хидромелиоративните съоръжения, изградени на
територията на Община Марица са част от националната хидромелиоративната система
Имайки предвид географските , климатичните и агротехническите условия в общината,
опазването , поддържането и развитието на тази система има пряко въздействие върху
успешното развитие на селското стопанство.
Хидромелиоративния фонд на територията на Община Марица се представя от два :
Държавен хидромелиоративен фонд , стопанисван от „НС” ЕАД клон Пловдив и общински.
Добре развитата хидромелиоративна система 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 действащите напоителни
съоръжения е= 120,0 км. и може да осигури напояване на 68,3% от обработваемите
земеделски земи , при показател 41,8% за Пловдивска област. Системата се захранва от
язовирите “Пясъчник” и “Домлян”. Добре развитата канална мрежа е една от
предпоставките за високодобивно земеделие/ориз, зеленчуци, ягоди и т.н./ . За нуждите
на оризопроизводството нивелираните полета (оризища) се захранват с вода от главните
напоителни канали чрез свързаните с тях вътрешно-канални мрежи.
Ако за област Пловдив 93 % от поливните земеделски земи се напояват гравитачно , то в
Община Марица това условие важи за всичките 100% .Въпреки това , поливното
земеделие е в незавидно положение , като трайно ежегодно се отчита намаляване на
ползваната вода за напояване на селскостопански култури и ползване на поливните
площи по предназначение. Този факт се дължи на амортизирания и нуждаещия се от
ремонтно-възстановителни работи ХМФ и от друга- от постоянно повишаващото се цена
на водата, дължащо се на големите водозагуби - до 70%. Основната , главната и
разпределителната канална мрежи е строена през 60-70 години на 20 век , при условия на
ограничена водообезпеченост от водоизточника и без отчитане на водозагубите;
съоръженията са силно амортизирани.
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 въздейства по поддръжката и опазването им от
вредителски действия. В община “Марица” няма създадена “Еко-полиция”, местната
общност още не осъзнава отрицателния ефект от замърсяването и разрушаването на
напоителните съоръжения, в който процес са действащи участници или съпричастни
наблюдатели. Напоследък земеделските стопани все по-често се“спасяват по единично”
като ползват за напояване на собствениците си земи води от плитки сондажни кладенци
Този факт и липсата на мониторинг за общото състояние на водите крие много
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непредвидими опасности. Освен традиционните начини за напояване, алтернативни
способи не се популяризират или са непосилно скъпи за единичен земеделски стопанин ;
изпитват се затруднения за ползване на системата за кредитиране на земеделието и
възможностите да се ползват фондовете на ЕС.
Наложителното извършване на дейности по основни ремонти на ХМФ е с двояко
значение - икономическото развитие и предотвратяване опасността от бедствия като
наводнения и др.
Община Марица не може да предприеме достатъчно ефективни самостоятелни действия
по подобряване състоянието на ХМФ, в частност - държавния , но може да изисква , в
плановите и стратегически документи от по-високите нива да се включи изготвянето на
приложима програма за възстановяване на поливните площи , чрез осигуряване на
необходимите средства за ремонт , реконструкция и модернизация на съоръженията на
ХМФ.
Много важен момент в действията на общинската управа, който ще предхожда поконкретното 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.
Следващата схема дава обща представа за водните ресурси в община Марица (източник:
кадастралната карта на община Марица към 2013 г., Агенция по кадастър)
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Карта 11. Водни ресурси на община Марица съгласно кадастралната карта към 2013 г.

2.4.5.Изводи за инфраструктурното състояние
Община Марица има добро инфраструктурно развитие.
Транспортната инфраструктура е най-добре развита, като система. Представена от
трите вида транспорт, автомобилен, железопътен и въздушен. През територията на
община Марица минават важни европейски транспортни коридори. В този аспект
общината отговаря на очакванията определени в НПКР за развитие на логистична
дейност в ареал Пловдив. Има нужда от изграждане на дублиращи отсечки за РПМ
преминаваща през населените места, от допълнителна организация на движението по
РПМ и по ефективна схема на междуселищния транспорт. За общинската пътна мрежа
2014 година е приета нова наредба, която регламентира развитието й.
Напоителната система е представена от няколкото главни напоителни и отводнителни
канали, в повечето случаи съвпадащи с речните течения. Вътрешно каналната мрежа
отстъпва от предишното си развитие. Има система от язовири свързани с ГНК, но
затруднение от финансов характер препятстват използването на пълния капацитет , в т.ч.
и развитие на рибарството.
От времето на административно държавно делене по селищни системи на територията на
Марица са попаднали някои важни енергийни обекти от електроразпределителната
мрежа.
Водоснабдителната и канализационна системи са развити, но неравностойно.
Системата на водоснабдяването е развита на основа няколко групови водоизточника,
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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които задоволяват напълно всичките 19 селища на общината. Проблем е вътрешноселищната разпределителна мрежа, изградена през 60-те години предимно от етернит,
която подлежи поетапно на цялостна поетапна подмяна. Хлораторните съоръжения не са
със съвременна технология. Помпените станции се нуждаят от основен ремонт, а
техническото оборудване има нужда от подмяна с помпи с по-нисък разход на енергия.
Мерките за подобряване на водоснабдителната инфраструктура съвпадат с
краткосрочната инвестиционна програма на Регионален генерален план за
водоснабдяване и канализация на ЦР, и по-конкретно на ВиК - Пловдив.
Канализационната инфраструктура е слабо развита. Няма населено место с 100%
изграденост на каналната мрежа и няма нито една изградена ПСОВ. Дори малкият
процент изградена канализационна инфраструктура се експлоатира от О „Марица” и не е
предадена на ВиК ЕООД - Пловдив. Заустването на изградената канална мрежа е
предимно в обектите на ГНК и става без пречиствателно стъпало. Останалата част от
домакинствата и предприятията в урбанизираните територии се обслужват от т.н.
попивни ями , което е забранено от закона и е голям екологичен проблем. Не е напълно
изградена дъждоприемната система, което в съчетание с неблагоустроени улици по
населените места води до практически невъзможно използването в дъждовните периоди
на участъци от уличната мрежа. Следващият програмен период проблема с
канализацията трябва да се реши по степен на важност и практически възможности,
съобразно програмата на ВиК - Пловдив и регионален генерален план за водоснабдяване
и канализация на ЦР.
Електрификацията е добре развита на територията на Община Марица. Прогнозните
разчети за бъдещото й развитие са в зависимост от инвестиционната програма на EVN България , район Пловдив, както й инвестиционната активност , свързана с осъществяване
на планираните 4-ри производствени подзони в Общината.
Газоснабдяване
Развитието на газоснабдителната система е предмет на маркетинговата политика на
СИТИГАЗ - Пловдив. В бъдеще общината трябва да предвиде газифициране на всички
общински сгради, особено в сферата на социалната инфраструктура. За развитие на
битовия сектор се очаква включване на държавни инструменти, които да го стимулират.
Телекомуникации
Телекомуникационната система е относително добре развита. Най-добре е представена
от изградениите структури на ВИВАКОМ. Всички мобилни оператори имат изградени
клетки, но са недостатъчни. Има достатъчно условия за развитие на системата, но също е
предмет на маркетингова политика на различниите мобилни оператори. От страна на
общината има достатъчно теренни възможности за стимулиране на развитието на
системата.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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За всяка от инфраструктурните системи са направени детайлни изводи с посочени
проблеми и наложителни стъпки за решаване.
2.5. Селищна мрежа и териториални ресурси
2.5.1. Селищна мрежа
Национална и устройствена рамка
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. определя
като основна стратегия за развитие на селищната мрежа полицентричната мрежа от
йерархизирани урбанистични центрове на основата на модела „умерен полицентризъм“.
Това предполага концентрация на ресурсите в ограничен брой центрове на развитие,
подкрепящи осите на урбанистично развитие, които са важни за съхраняване на
устойчивостта на модела и цялостното пространствено развитие на страната.
Съгласно този модел в аспекта на община Марица Пловдив е основният полюс на растеж,
респективно доставчик на висококачествени и комплексни услуги. Значителна част от
територията на община Марица попада в 30-минутния ареал на транспортна достъпност
спрямо Пловдив, с което попада под влиянието и частично се включва в неговия
агломерационен ареал (Пловдив е определен като един от градовете, чиито
агломерационен ареал обхваща група общини):

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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Карта 12. Национални транспортни изохрони,
източник: МРРБ

Освен това общината попада и върху една от двете главни паралелни оси на
урбанистично развитие, като значителна част от селищата са под прякото влияние на тази
ос.
Общият устройствен план на общината предлага оригинална концепция, свързана с
населените места на общината, а именно концепцията „ПУЛСАР“. Шестте пулсара
въвеждат йерархизирано групиране на селищата, определяйки главните и подчинени
населени места и връзките между тях, както и възможностите им за развитие. В центъра
на тази концепция стои с. Труд като намиращо се върху кръстовището на
урбанизационните оси на общината и определящ средището на дифузния град, който
селата в общината ще образуват. Отделните села в тази концепция получават следните
направления за развитие:
1.Бенковски
Бенковски получава значително функционално развитие, разширение на селищната
територия, като компактна структура, както следва:
· За жилищна функция – около селото от изток, север и запад, както и значителна
структура към село Войсил;
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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· За производствени и складови функции – предимно на юг, гранично със селата Радиново
и Царацово и автомагистрала „Тракия”;
· За смесени функции – югозападно и югоизточно до автомагистрала „Тракия”;
· Път III-805 се изнася по ново обходно трасе източно и северно от селото, като се
предвижда и общински път към с. Строево.
2. Войводиново
Войводиново получава нова компактна функционално-пространствена структура в посока
североизток-югозапад както следва:
· За жилищни функции – значително разширение в съседство на селото на северозапад;
· За смесени функции – на изток и на юг;
· За производствено складови функции – североизточно и югозападно;
· Предвижда се път PDV1191, преминаващ през селото към II-56, да мине в обход южно от
селото.
3. Войсил
Войсил получава структурно-функционално развитие предимно на север, северозапад и
североизток, както следва:
· За жилищна функция на север – североизток до път III-805;
· За производствено-складова функция – на север и северозапад по протежение на път III805;
· За смесени функции – на север между производствена складовата и жилищната
структура.
4. Граф Игнатиево
Граф Игнатиево има незначително разширение на селищната структура, както следва:
· За жилищна функция – малък терен на северозапад;
· За производствено-складова функция – по цялото протежение между ж.п. линията и път
II-64;
· За рекреативна и залесителна дейност е предвиден теренът на север от селото – сега
мера;
· Предвижда се общински път между Граф Игнатиево и Динк.
5. Динк
Динк получава следното структурно-функционално развитие, както следва:
· За жилищна функция – на изток и запад, непосредствено до селото;
· За смесени функции – на юг от двете страни на път PDV 1191;
· За производствена дейност – на североизток от селото на около 1км се предвижда терен
за изграждане на газова централа с мощност около 150MW.
6. Желязно
Желязно не получава нова функционално-пространствена структура.
7. Калековец
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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Калековец получава значително развитие на функционално-пространствената си
структура, както следва:
· За смесени функции – на юг непосредствено до селото;
· За жилищна и вилна функция – на североизток и изток;
· За рекреация и отдих – на североизток и изток.
8. Крислово
Крислово получава разширение на селищната структура за жилищна функция от изток,
запад и юг.
9. Костиево
Костиево получава следното структурно-функционално развитие, както следва:
· За жилищна функция – на изток, север и запад, непосредствено на селищната
структура;
· За производствено-складова функция – на североизток и югоизток, източно от път PDV
1153, както разширение на строителната граница на селото;
· За смесени функции – линейно по път I-E80 от север и от двете страни на път III-805, до
границата със с. Царацово;
· За комунална дейност – на границата със с. Цалапица, терен от 100дка, за междинна
обработка на битови отпадъци;
· Предвидена е полудетелина при пресичане на път I-E 80 и път III-805.
10. Маноле
Маноле получава значително разширение на функционалната си структура, както следва:
· За жилищна функция – на северозапад и югоизток;
· За смесени функции – на север, изток, юг, югозапад и северозапад;
· За производствена и складова функция – на юг и югозапад;
· За рекреация и отдих – на юг по поречието на р. Стряма и р. Марица;
· Предвижда се път III-565 да мине по ново трасе, северно от селото;
· Предвижда се и ново трасе на ж.п. линията за скоростни влакове южно от селото.
11. Манолско Конаре
Манолско Конаре има незначително разширение на селищната структура, както следва:
· За жилищна функция – от югоизток;
· За производствено-складова функция – от северозапад.
12. Радиново
Радиново получава незначително разширение, както нова компактна структура, основно в
югоизточна посока, както следва:
· За жилищна функция – на югоизток и незначително на североизток и запад;
· За смесени функции – на югоизток, изток по границата със с. Царацово;
· За складово - производствена функция – на североизток и север до границата със
землището на Бенковски;
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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· Нови вътрешни пътища между новопредвидените функционални структури.
13. Рогош
Рогош получава следното развитие на селищната структура, както следва:
· За смесени функции – на запад от границата на селото и на север;
· За производствено-складови функции – на юг непосредствено до селото и на запад, до
границата по поречието на р. Стряма и р. Марица.
14. Скутаре
Скутаре получава значително разширение на функционално-пространствената си
структура, както следва:
· За жилищна функция – на северозапад, на изток – до границата на Рогош, на юг и
частично на югозапад;
· За производствени и складови функции – на запад, от двете страни на път II-56 и южно от
път III-565 до границата на землището на Царацово.
15. Строево
Строево получава следното развитие на функционално-пространствената структура, както
следва:
· За жилищна функция – на изток, непосредствено на селищната структура, както и от юг и
от югозапад;
· За смесени функции – на югоизток, източно от път III-606;
· За производствено-складови функции – северозападно и югоизточно около път III-606.
16. Трилистник
Трилистник получава следното развитие на функционално-пространствената си
структура, както следва:
· За производствено-складова функция – на югоизток и северно от селото до
автомагистрала „Тракия”;
· За рекреативна функция и отдих – териториите определени по натура 2000.
17. Труд
Труд получава значително развитие на функционално-пространствената си структура,
както следва:
· За жилищна функция – на север и юг, непосредствено до границата на селото;
· За смесени функции – на юг, до автомагистрала „Тракия” и южно от нея;
· За производствено-складови функции – източно от селото северно – между ж.п. линията
и път II-64, до границата на землището на Пловдив;
· За рекреация и отдих – обектите по натура 2000, поречието на р. Пясъчник и
рибарниците;
· Предвижда се път между Труд и Крислово и продължението на връзката със Строево,
както и пътна връзка западно покрай ж.п. линията, преминаваща под автомагистрала
„Тракия”.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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18. Царацово
Царацово получава значително разширение на функционално-пространствената
и структура, както следва:
· За жилищна функция – западно от границата на селото и частично от югоизток;
· За смесени функции – северозападно и североизточно, както и значителна структура на
югозапад южно от ж.п. линията и път III-805;
· За производствено-складови функции – северозападно и западно, до границата с
Радиново и югозападно между ж.п. линията и път PDV-1154 и PDV-1156, както и южно от
път PDV 1154.
19. Ясно поле
Ясно поле има разширение, както следва:
· За производствено-складови функции – на юг.
Следващата схема показва карта на концепцията на пулсарите в община Марица съгласно
Общия устройствен план на общината.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
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Карта 13. Схема на пулсарите в община Марица съгласно ОУПО
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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2.5.2.Териториални ресурси
На основа на кадастралната карта на община Марица е направен баланс на територията
по землища по начин на трайно ползване и видове собственост. Следващите карти
показва баланса на територията по вид собственост и карта на общинската собственост.

Карта 14. Баланс на територията по видове собственост.
Източник: Агенцията по кадастър, 2013 г.

Карта 15. Карта на общинската собственост.
Източник: АК, 2013 г
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В Приложение № 3 се намират балансите на територията по видове собственост и начин
на трайно ползване.
Съществения компонент на териториалните ресурси е общинската собственост и особено
пасищата и мерите като ресурс за животновъдството. Тези данни са основа за ресурсното
обезпечаване на проектната част на плана.
Визирани са и инвестиционните намерения, като са анализирани измененията на Общия
устройствен план, с което се получава картина на инвестиционната активност за периода
след одобряването на Общия устройствен план.
2.6. Екологично състояние и рискове
2.6.1. Обобщена характеристика на природния комплекс
Територията на община Марица е разположена в средната част на ПазарджишкоПловдивското поле, заемащо западната част на Горнотракийската низина,
представляваща обширна алувиална низина, образувана в неогена и кватернера. Покрита
е изцяло с алувиални наслаги, което обуславя наличието на плодородните алувиални
почви в общината.
Релефът е основно равнинен, с незначителен наклон към р. Марица и средна надморска
височина около 170 m. Динамика в релефа внасят леглата на протичащите през
общинската територия реки – Пясъчник, Стряма и Потока, леви притоци на р. Марица,
трасетата на напоителни и отводнителни канали и островно разположените
широколистни гори.
Община Марица попада в преходно-континентална климатична област, характеризираща
се със значително мека зима и сравнително сухо лято. Снежната покривка е тънка - от 4
сm до 10 сm, образува се най-рано през втората половина на месец ноември и се задържа
най-късно до втората половина на месец март. Средногодишната температура е 12ºС,
средногодишната минимална е 6,5ºС, а максималната е 18ºС. Средногодишната сума на
валежите е 540 mm с минимум през месец февруари и максимум през месец август.
Доминиращите ветрове са западни, като преобладават слаби ветрове със скорост до 1
m/s. Температурните инверсии са с изключително висока честота - около 80% през
зимния период. Средно около 30 дни годишно са с мъгли. Тези две специфики на
микроклимата в съчетание с преобладаващите слаби ветрове ограничават естествената
вентилация на района и водят до бързо увеличаване на атмосферните замърсители.
Община Марица е в обхвата на хидроложка област с умерено континентално климатично
влияние на речния отток. Територията се характеризира с голяма гъстота на
хидрографската мрежа (1.65 кm на 1 кm2/площ). Основните повърхностни течащи води са
река Марица, реките Пясъчник, Стряма и Потока и голям брой напоителни и
отводнителни канали. Всички водни течения са от водосборния басейн на река Марица.
Преобладава дъждовното подхранване на реките. Главната дренажна артерия е р.
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Марица, тангираща югозападната и югоизточна граница на общината. В община Марица
има множество микроязовири със стопанско значение и рибарници.
Подземните води са порови, залягат под кватернерни отложения и са част от найводообилното и повсеместно разпространено в Пазарджишко-Пловдивското поле
подземно водно тяло. Водоносният хоризонт е изграден от глини, глинести пясъци,
чакъли, конгломерати и брекчии.
В община Марица има находище на минерални води. Двата сондажа – публична
общинска собственост, са в землището на с. Войводиново. Водата е с температура 31ºС и
е подходяща за ежедневна употреба.
На територията на община Марица са представени следните типове почви1: типични
канелени, ливадно-блатни, торфенисти, наситени планосоли, лесивирани светли, богати
смолници, богати и бедни наносни почви, делувиално-ливадни и делувиални (поройни)2.
Разнообразието на почвени типове и техните характеристики предопределят традициите
в земеделието в общината. Подходящи са за отглеждане на различни видове полски
култури – зърнени, зеленчукови, трайни насаждения. При прилагане на добри земеделски
практики и използване на подходяща агротехника се получават добри добиви.
Горските територии заемат около 2 % от площта на община Марица. Разположени са
островно в територията и по поречията на реките. По-значими горски масиви има в
землищата на селата Маноле, Труд и Рогош, следвани от тези в Трилистник, Костиево,
Калековец и Граф Игнатиево. В землищата на с. Бенковски и с. Скутаре са с площи от 2 до
4 ха, а в останалите липсват горски територии.
Едроразмерната горска растителност е представена от широколистни видове, характерни
за Тракийската горскорастителна област. Горските територии попадат в обхвата на ДГС
„Пловдив”. Част от землищата на селата Трилистник и Маноле попадат на територията на
ДЛС „Чекерица”. Районът е естествен развъдник на фазани, яребици, гривяк, пъдпъдък,
гургулица, зайци и сърни.
На територията на община Марица няма открити залежи на полезни изкопаеми. Инертни
материали се добиват в коритата н р. Марица и р. Стряма.
2.6.2. Състояние на околната среда
Политиката по опазването на околната среда се осъществява от контролните органи на
изпълнителната власт чрез мониторинг и контрол на състоянието на компонентите на
околната среда – въздух, води, земи и почви, биоразнообразие и на факторите –
отпадъци, шум, радиационно замърсяване, химикали и опасни вещества, които оказват
неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

1
2

Почвена карта на Тракийската низина, доц. д-Розка Вълчева Ненкова - специалист В. Койнов
Наименованията са по световната система на ФАО, проф. Нино Нинов
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Провеждането на екологична политика в община Марица се основава на следните
стратегически документи на общинската администрация:
- Програма за опазване на околната среда в община Марица, 2005 год.;
- Общинска стратегия за опазване на околната среда – отпадъци (Актуализация на
общинската програма за управление на отпадъците) на община Марица, 2003 год.;
- Програма за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие на община Марица,
2005 год.;
- Общинска програма по енергийна ефективност за периода 2013-2016 год.;
- Общински план за развитие на община Марица 2005-2015 год., 2008 год.;
- Доклад за Междинна оценка на общински план за развитие на община Марица 20052015 год., 2012 г.
2.6.2.1. Състояние на компонентите на околната среда
Качество на атмосферния въздух
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния
слой са суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид
и/или азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични
ароматни въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел и живак, арсен.
На територията на община Марица няма постоянен пункт от Националната система за
мониторинг на околната среда (НСМОС). През последните 10 години не са извършвани
измервания на атмосферния въздух с Мобилна автоматична станция на Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС).
Въпреки характерните за района на Област Пловдив неблагоприятни фактори, като
топографски особености, климатични и метеорологични условия (мъгли по поречието на
реките, продължителни периоди на засушаване и голям брой дни в годината с тихо време
- скорост на вятъра под 1,5 m/s), рефлектиращи силно върху ниско емитиращите
източници – транспорт (с целогодишно въздействие) и битово отопление (със сезонно
действие и в пряка връзка с температурата на околната среда), качеството на
атмосферния въздух в община Марица е добро. Общината не е регистрирана като
„гореща екологична точка”.
Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Пловдив извършва контрол на
емисии на вредни вещества – прах, въглероден оксид, серен диоксид, азотни оксиди,
летливи органични съединения и органични вещества в атмосферния въздух от 13 броя
промишлени инсталации с неподвижни източници на емисии в община Марица с
утвърдени планове за мониторинг. Съгласно регионалния доклад за състоянието на
околната среда за 2013 г. на РИОСВ – Пловдив, при извършените измервания на
вредностите, изпускани в атмосферния въздух от обекти с точкови източници в района на
общината не са констатирани превишения на пределно допустимите концентрации (ПДК).
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Производствените дейности са концентрирани в обособени производствени зони около с.
Радиново, Бенковски и в стопанските дворове на останалите населени места в общината.
Топлоенергийните съоръжения използват природен газ, а от твърдите горива – дървесен
чипс.
Води
Качеството на водите е най-значителния индикатор за въздействието на човешката
дейност върху естествената водна среда. Основните източници на замърсявания на
водите са земеделието, промишлеността, транспорта и населените места.
За състоянието на повърхностните води значим дял имат заустените битови и
индустриални отпадъчни води и води от животновъдни ферми, дифузното замърсяване от
селскостопанските дейности, изземването на инертни материали, корекциите на реките,
разрушените диги, изземването на води за напояване и др.
За определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води се извършва
мониторинг по физико-химични елементи в два пункта на територията на общината: р.
Стряма - с. Маноле - пункт за контролен мониторинг и р. Марица – бент с. Маноле за
оперативен мониторинг. По данни на РИОСВ – Пловдив, р. Марица в границите на
общината, р. Потока, р. Стряма и антропогенните водни течения са с лош екологичен
статус и не добър екологичен потенциал. Р. Пясъчник е с умерен екологичен статус и
потенциал.
Основният проблем за замърсяването на повърхностните води на територията на община
Марица е заустването на непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води.
Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води и недоизградена
канализационна мрежа в населените места. Отпадъчните води най-често се отвеждат в
земните пластове или заустват в прилежащите отводнителни канали, дерета и реки.
Заустват се и производствени отпадъчни води от предприятията с изградени локални
пречиствателни съоръжения. Това създава предпоставки за замърсяване на подземните и
повърхностните води и влошаване на екологичната обстановка
Общинската администрация има амбициозна програма за изграждане и доизграждане на
канализационната мрежа във всички населени места в общината, както и в обособилите
се и постоянно разрастващи се в последните години промишлени ядра:
- Радиново – Бенковски – Царацово - Костиево;
- Труд – Строево - Граф Игнатиево;
- Войводиново - Калековец;
- Скутаре – Рогош - Маноле.
Промишлените предприятия, ползващи водни обекти, се контролират от РИОСВ - Пловдив
и се извършва лабораторен контрол задължително два пъти годишно. По-голяма част от
обектите притежават разрешително за заустване на отпадъчните води или Комплексно
разрешително, в които са определени индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) за
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формираните от дейността отпадъчни води, които заустват в повърхностните водни
обекти.
По-големи обекти, източници на отпадъчни производствени води, които имат изградени
ПСОВ и пречиствателни съоръжения на територията на община Марица са:
- „Сокотаб България” ЕООД – Фабрика за обработка на ориенталски тютюн, с. Бенковски.
Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води в общински отводнителен
канал, вливащ се р. Марица - водоприемник втора категория. Има изградена и действаща
пречиствателна станция за биологично пречистване на битови отпадъчни води.
Извършват собствени периодични измервания на отпадъчните води;
- „Либхер Хаусгерете Марица” ЕООД - Завод за хладилници, с. Радиново. Издадено е
разрешително за заустване на отпадъчните води в общински отводнителен канал, вливащ
се р. Марица - водоприемник втора категория. Има изградена и действаща
пречиствателна станция за биологично пречистване на битови отпадъчни води.
Извършват собствени периодични измервания на отпадъчните води;
- „Агри България” ЕОД, с. Радиново. Издадено е разрешително за заустване на
отпадъчните води в отводнителен канал ГК2, вливащ се р. Марица - водоприемник втора
категория. Има изградена и действаща пречиствателна станция за биологично
пречистване на производствени и битови отпадъчни води. Извършват собствени
периодични измервания на отпадъчните води;
- „Шнайдер електрик България” ЕАД, с. Бенковски. Издадено е разрешително за заустване
на отпадъчните води в общински отводнителен канал вливащ се р. Марица водоприемник втора категория. Има изградена и действаща пречиствателна станция за
биологично пречистване на битови отпадъчни води. Извършват собствени периодични
измервания на отпадъчните води;
- „Чичо Чарли” ООД - Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води в
общински отводнителен канал, вливащ се р. Марица - водоприемник втора категория.
Има изградена и действаща пречиствателна станция за биологично пречистване на
битови и производствени отпадъчни води. Извършват собствени периодични измервания
на отпадъчните води. Поради неефективна работа на ЛПСОВ при контролна проверка е
установено превишаване на индивидуалните емисионни ограничения;
- „Братя Къртеви” ООД - Месопреработвателно предприятие, с. Бенковски. Издадено е
разрешително за заустване на отпадъчните води в отводнителен канал ГК2, вливащ се р.
Марица - водоприемник втора категория. Има изградено и действащо пречиствателно
съоръжение за биологично пречистване на битови и производствени отпадъчни води.
Извършват собствени периодични измервания на отпадъчните води. При контролно
пробовземане на отпадъчни води е установено, че се нарушават индивидуалните
емисионни ограничения, съгласно издаденото разрешително за заустване, за което на
дружеството е наложена текуща месечна санкция;
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- „Кирови 4” ООД - изградено е и е въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение
на обект „Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и гъби” с. Царацово.
Подземните води на територията на община Марица са от най-водообилните подземни
водни тела от поров тип, безнапорни или слабонапорни, със сравнително близки до
повърхността нива. Използват се за питейно-битовото водоснабдяване в общината.
Експлоатират се помпажно чрез сондажни съоръжения и шахтови кладенци.
Количествената оценка на подземното водно тяло е добра, поради което всички населени
места са обезпечени с вода за питейно-битови нужди. Наложителна е реконструкцията на
водопроводните мрежи, с което ще се предотврати загубата на вода.
Значимите проблеми, променящи качеството на подземните води на територията на
община Марица са населените места без канализация и индустриалните площадки - като
точкови източници и земеделието - като дифузен източник.
Извършената генерална оценка на химическото състояние на подземно водно тяло (ПВТ)
BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина е добра.
Наблюдаваните показатели са под праговите стойности, а ПВТ BG3G00000NQ018 - Порови
води в Неоген-Кватернер - Пазарджик-Пловдивския район,е в лошо химично състояние.
В землището на с. Труд има хидрогеоложки пункт от Националната мрежа за контролен
мониторинг на химичното състояние на подземните води в района на РИОСВ-Пловдив.
Контролира се водата от 4 бр. сондажи и помпена станция за питейно-битови води.
Постоянен контрол от РИОСВ-Пловдив и общинската администрация се провежда на
физическото състояние на гъстата мрежа от отводнителни и напоителни канали и на
хидротехническите съоръжения на територията, с което се гарантира тяхната стопанска
ефективност и се предотвратява рискът от аварии и бедствия.
Във връзка с опазването на водите, територията на община Марица попада в границите на
обявените със заповед № РД930/25.10.2010 год. на министъра на околната среда и
водите уязвими зони. „Уязвими зони” са области с определена почвено-геоморфоложка
характеристика в близост до водни обекти, при които земеделската дейност води до риск
за замърсяване на водите с нитрати (водни тела със съдържание на нитратни йони над 50
mg/l). На общинската територия няма определени зони за защита на водите с цел
опазване на икономически значими водни видове. Не са определени води за рекреация и
зони за къпане. Няма чувствителни зони.
Река Пясъчник, от яз. „Пясъчник” до устието, съгласно симулационни резултати е
установено, че този речен участък е с недостиг на воден ресурс. За преодоляване на
ефекта от засушаването, ограничаващо наличния ресурс е необходима преоценка и
оптимизиране на изградените напоителни системи, чрез прилагане на нови методи на
напояване, въвеждане на водоспестяващи практики и обучение на земеделците.
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Освен проблемът със засушаването, за р. Пясъчник - от яз. „Пясъчник” до устие, ГОК-3 Строево,Труд, р. Потока - от град Съединение до устието и р. Стряма - от вливане на р.
Пикла до устието е установена средна и слаба податливост на ерозия.
Земи и почви
Значителното почвено разнообразие на територията на община Марица, в съчетание с
климатичните условия създават благоприятни условия за развитие на селското
стопанство. Тук са разпространени едни от най-плодородните почви в страната. Дълг на
всеки, който използва почвата, като средство за производство трябва да я опазва от
увреждане и замърсяване, като по този начин гарантира ефективна защита на човешкото
здраве и естествените почвени функции.
Общинската администрация определя сектора земеделие, като приоритетен за общината.
Развива
се
ранното
полско
и
оранжерийно
зеленчукопроизводство,
зърнопроизводството, възстановяват и се увеличават площите за производство на ориз,
разрастват се градините с трайни насаждения.
През последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на
почвите. Конкретните мерки, предприети от общинската администрация са:
- поетапно закриване и рекултивация на нерегламентираните сметища;
- постоянен стриктен контрол за предотвратяване нерегламентирано изхвърляне на
смесени битови и строителни отпадъци;
- поддържане в добро състояние склада депо за съхранение на продукти за растителна
защита в землището на с. Трилистник;
- повишаване информираността на обществото за екологичните и икономическите ползи
от опазването на почвите.
От деградационните процеси, засягащи почвите в общината най-съществен за
екологичното състояние на района е процесът на засоляване, при който се увеличава
съдържанието на водоразтворимите соли в почвата и/или съдържанието на обменен
натрий. По-голяма част от засоляването се дължи на естествени причини (по - високото
ниво на подпочвените води). Това е резултат от влошените условия на естествен дренаж в
равнинни райони с периодични летни засушавания. Преодоляват се чрез прилагането на
се добри земеделски практики.
Данни от Агроклиматичния атлас (1982) и по-нови модели на пространственото
разпределение на почвеното засушаване в България показват, че община Марица попада
в силно засушлива зона според коефициента на овлажняване за период с температура на
въздуха над 10ºС. Това определя сравнително значим риск към атмосферно засушаване и
умерен риск към почвено засушаване.
Няма констатирани замърсявания на почвата с тежки метали и металоиди, органични
замърсители, пестициди устойчиви органични замърсители и нефтопродукти.
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На територията на община Марица има два постоянни пункта за наблюдение и контрол на
земите и почвите, които са част от Националната система за мониторинг на околната
среда :
- Пункт № 186 в землището на с. Труд за пробонабиране по мониторинговата система
16х16 кm за тежки метали, органични замърсители, пестициди;
- Пункт № 303 в землището на с. Костиево за мониторинг на замърсяване на почвите с
тежки метали и металоиди.
Биоразнообразие и защитени територии
Биоразнообразие означава многообразието сред живите организми от всяка среда и
включва горските, сладководните и морските екосистеми, тези на почвите, земеделските
култури, дивите видове и микроорганизмите.
Територията на община Марица представлява типична агроценоза. Естествените хабитати
заемат около 2 % от територията. Горите са съставени са от цер, благун, полски бряст,
габър, липа, топола, акация и др. Представените растителни видове са характерни за
естествените и полуестествените пасища и ливади. Оформени са екосистеми на
водолюбиви растения в близост до водните тела.
Често срещани бозайници са таралеж, сънливец, язовец, земеровка, невестулка, заек и
др. Земноводни и влечуги: жаби, тритони, костенурки, водна змия, смок-мишкар, зелени,
степни, късокраки гущери, пепелянка и др. Рибите са представени от: речен кефал, уклей,
обикновена кротушка, щука, маришки морунаш, беломорски скобар, маришка мряна и
др.
Поради голямата гъстота на хидрографската мрежа, територията на община Марица е
предпочитано място за нощувка, почивка и зимуване на голям брой водоплаващи и
водолюбиви птици, вкл. световно застрашения малък корморан, черен щъркел, голяма
бяла чапла, земеродно рибарче, поен лебед, речна чайка и много други.
Защитени територии
Съгласно класификацията на защитени територии (Закон за защитените територии,1998
год.) на територията на община Марица са разположени следните защитени местности
(ЗМ):
ЗМ „Нощувка на малък корморан – Пловдив” (Код в регистъра: 449)
Обявена със Заповед №РД-644 от 05.09.2006 г. на МОСВ (ДВ, бр. 85/2006) с цел опазване
местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък корморан
(Phalacrocorax pygmaeus). Площ: 82,09 хектара. Частично се припокрива със защитена зона
BG0002087 „Марица-Пловдив” за опазване на дивите птици.
На територията на община Марица е с площ 18,7 ха и попада в землището на с. Костиево.
Режим на дейности:
1. Забранява се изсичане и опожаряване на дървета;
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2. Забранява се добив на пясък и други инертни материали, с изключение на добив
съгласно издадените до влизането на тази заповед в сила разрешителни от Басейнова
дирекция за управление на водите - Източно-Беломорски район, Пловдив;
3. Забранява се ловуване;
4. Забранява се строителство, с изключение на хидротехнически съоръжения за
осигуряване проводимостта на реката, инфраструктурни съоръжения с национално
значение, както и ремонт и поддръжка на съществуващата инфраструктура.
ЗМ „Тракийски равнец” (Код в регистъра: 534)
Обявена със Заповед №РД-82 от 30.01.2012 г. на МОСВ (ДВ, бр. 18/2012) с цел опазване на
растителен вид – тракийски равнец (Achillea thracica) и неговото местообитание. Намира
се в землището на с. Маноле, с площ 8,03 ха.
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство, както и поставяне на временно преместваеми обекти;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се залесяване;
6. Забранява се палене на огън.

Карта 16. Защитени местности в община Марица.
Източник: ИАОС, 2013 г.
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Съгласно регистъра на защитените вековни дървета в България, обявен по Закона за
биологичното разнообразие, на територията на община Марица са регистрирани
следните вековни дървета:
- 6 броя летни дъба в землището на с. Трилистник, обявени са със заповед №РД859/26.11.2008 г.; години към датата на обявяване: 300; реална възраст 306 год.; височина
от 10 m до 16 m; периметър от 3,6 m до 5,4 m;
- летен дъб (2071) в землището на с. Войсил; заповед за обявяване №РД-193/26.02.2010 г.;
години към датата на обявяване: 150; реална възраст: 154; височина (m): 20; периметър
(m): 2.6
- дръжкоцветен дъб (2072) в землището на с. Войсил; заповед за обявяване №РД193/26.02.2010 г.; години към датата на обявяване: 150; реална възраст: 154; височина
(m): 18; периметър (m): 2.2.
Защитени зони
Един от важните резултати от предишния програмен период 2007-2013 год. е
изграждането и стабилизирането на защитените зони от Националната екологична мрежа
– част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”.
Мрежата „Натура 2000” е най-амбициозната инициатива за опазване на богатото
природно наследство на Европа чрез прилагане на Директива 79/409 на Съвета на
Европейската икономическа общност (ЕИО) от 02.04.1979 г. за опазване на дивите птици и
Директива 92/43 на ЕИО от 21.05.1992 г. за запазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна.
Целта на мрежата е опазване и управление на уязвими видове и местообитания в тяхната
естествена област на разпространение. Подчинена е на принципа, че човек и природа
работят най-добре в партньорство помежду си. В българското законодателство двете
Директиви са въведени и интегрирани в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, 2002
год.).
Защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”, попадащи на
територията на община Марица, са:
А) Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
(ЗБР, чл.6, ал.1, т. 1 и 2):
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Карта 17. Защитени зони по директивата за местообитанията в община Марица.
Източник: ИАОС, 2013 г.

- BG0000578 „Река Марица”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение
№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е 14693,1
ха, от които 604,2 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване са 14 типа
природни местообитания, 15 вида безгръбначни, 8 вида земноводни и влечуги, 5 вида
риби, 14 вида бозайници, вкл. прилепи. Припокрива защитена зона BG0002087 „МарицаПловдив” за опазване на дивите птици;
- BG0000444 „Река Пясъчник”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение
№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е 1879,97
ха, от които 740,9 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване са 2 типа
природни местообитания, 5 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 3 вида
риби, 9 вида бозайници, вкл. прилепи. Частично се припокрива от защитени зони
BG0002016 „Рибарници Пловдив” и BG0002010 „Язовир Пясъчник” за опазване на дивите
птици;
- BG0000429 „Река Стряма”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение
№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е 4078,38
ха, от които 479,3 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване са 5 типа
природни местообитания, 7 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 4 вида
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риби, 17 вида бозайници, вкл. прилепи. Частично се припокрива от защитени зони
BG0002064 „Средна гора” за опазване на дивите птици;
- BG0000289 „Трилистник”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение
№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); площта на зоната е 616,95
ха, от които 402,8 ха са в територията на община Марица. Предмет на опазване са 6 типа
природни местообитания, 4 вида безгръбначни, 7 вида земноводни и влечуги, 4 вида
риби, 2 вида бозайници.
Б) Защитени зони за опазване на дивите птици (ЗБР, чл.6, ал.1, т. 3 и 4):

Карта 18. Защитени зони по директивата за дивите птици.
Източник: ИАОС, 2013 г.

- BG0002087 „Марица Пловдив”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение
№122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); обявена със заповед на
министъра на околната среда и водите №РД-836 от 17.11.2008 г., (ДМ, бр. 108/2008);
площта на зоната е 1108,81 ха, от които 140,3 ха са в територията на община Марица.
Целта на обявяване е опазване, възстановяване и поддържане на местообитанията на
следните видове птици: малък корморан, голяма бяла чапла, черен щъркел, поен лебед,
земеродно рибарче, малък гмурец, голям корморан, сива чапла, ням лебед, зеленоглава
патица, лятно бърне, голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа
ветрушка, обикновена калугерица, речна чайка. Забранява се намаляването площта на
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крайречните гори от местни дървесни видове, се паленето на тръстикови масиви и
крайречна растителност, използването на пестициди и минерални торове в пасища и
ливади. Припокрива се със защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна;
- BG0002086 „Оризища Цалапица”, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); обявена със
заповед на министъра на околната среда и водите №РД-368 от 16.06.2008 г. (ДВ, бр.
56/2008); площта на зоната е 3674,62 ха, от които 613,1 ха са в територията на община
Марица. Целта на обявяване е опазване, възстановяване и поддържане на
местообитанията на следните видове птици: малък воден бик, малка бяла чапла ,голяма
бяла чапла, черен щъркел, бял щъркел, блестящ ибис, тръстиков блатар, полски блатар,
белоопашат мишелов, голяма пъструшка, малка пъструшка, кокилобегач, кафявокрил
огърличник, белобуза рибарка, земеродно рибарче, дебелоклюна чучулига, червеногърба
сврачка, сива чапла, зеленоглава патица, лятно бърне, качулата потапница, обикновен
мишелов, черношипа ветрушка, зеленоножка, обикновена калугерица, малък червеноног
водобегач, голям горски водобегач, жълтокрака чайка. Забранява се премахването на
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на
земеделските земи като такива, паленето на пасища, тръстикови масиви и крайбрежна
водна растителност, използването на неселективни средства за борба с вредителите в
селското стопанство;
- BG0002016 „Рибарници Пловдив”, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.); обявена със
заповед на министъра на околната среда и водите №РД-368 от 16.06.2008 г. (ДВ, бр.
56/2008); площта на зоната е 145,77 ха, от които 39,7 ха са в територията на община
Марица. Целта на обявяване е опазване, възстановяване и поддържане на
местообитанията на следните видове птици: малък корморан, голям воден бик, малък
воден бик, нощна чапла, малка бяла чапла, голяма бяла чапла, червена чапла, бял
щъркел, блестящ ибис, лопатарка, белоока потапница, орел рибар, черна каня, тръстиков
блатар, полски блатар, сив жерав, голяма бекасина, блатна сова, земеродно рибарче,
малък гмурец, голям гмурец, голям корморан, сива чапла, ням лебед, голяма белочела
гъска, фиш, зимно бърне, зеленоглава патица, лятно бърне, клопач, кафявоглава
потапница, вoден дърдавец, зеленоножка лиска, речен дъждосвирец, обикновена
калугерица, средна бекасина, малък червеноног водобегач, голям зеленоног водобегач,
голям горски водобегач, късокрил кюкавец, речна чайка, жълтокрака чайка. Забранява се
строителството, с изключение на такова, свързано с рибопроизводството, добиването на
подземни богатства, депонирането на отпадъци, залесяването на ливади, пасища и мери,
както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, премахването на
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на
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земеделските земи като такива, източването на рибарниците в периода от 1 май до 30
юли, паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност, косенето на тръстика,
папур и плаваща водна растителност във водните басейни в периода от 1 март до 30 юли.
2.6.2.2. Фактори, оказващи неблагоприятно въздействие върху околната среда и
човешкото здраве в община Марица
Факторите, оказващи неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната
среда са качеството на управление на отпадъците, на химичните вещества и препарати,
наднормените шумови нива, йонизиращите и нейонизиращи лъчения, топлинното
замърсяване, вибрациите и др.
Шум
От различните вредни физични фактори в обхвата на община Марица, доминиращо
проявление има шумовото замърсяване, чийто основен източник е трафикът по пътната и
железопътната мрежа на общината.
През общинската територия преминават първокласни, второкласни и третокласни пътища
от републиканската пътна мрежа, общински и местни пътища, както и участък от
автомагистрала „Тракия”. Поради високата гъстота и интензитета на автомобилния трафик
на повишен риск от шумово натоварване са изложени жителите на всички населени места
в общината, през които или в непосредствена близост до тях, преминават пътища от
републиканската пътна мрежа.
Постоянно живущите в селата Войсил, Бенковски, Царацово, Скутаре, Рогош, Маноле,
Труд и Граф Игнатиево са подложени на шумово натоварване и от преминаващите
железопътни линии.
На епизодични наднормени шумови нива, генерирани от авиобазата на военния
комплекс на НАТО и летището за частни самолети и любителски полети, са подложени
жителите на близките села (с. Граф Игнатиево, с. Бенковски и с. Войсил).
В община Марица промишлените инсталации и съоръжения - точкови източници, не
превишават допустимите шумови нива. Съществуващите производства са в обособени
промишлени зони, разположени извън/до населените места и влиянието на излъчвания
от тяхната дейност шум върху населението е минимално. Превантивен, текущ и
последващ контрол на шума, излъчван в околната среда се осъществява от РИОСВПловдив и собствен мониторинг от промишлени инсталации с издадени Комплексни
разрешителни. Приоритетно се проверяват промишлени източници, емитери на шум в
околната среда, разположени в жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване,
предотвратяване или намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните територии.
Инцидентни превишения на допустимите гранични нива на шум (70 dB) се формират в
някои обекти като бензиностанции, дървопреработващи работилници, строителни
площадки, пазари, тържища, стадиони и др.
Управление на отпадъците
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Община Марица има утвърдена програма по „Управление на дейностите с отпадъци”,
регламентираща управлението на битовите и строителните отпадъци на техните
територии, в които се отразяват изискванията на нормативната база по отпадъците.
Всичките 19 населени места в общината са обхванати в система за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. Съдовете за събиране на
битовите отпадъци са в добро състояние. Предстои въвеждане на системи за управление
на специфични потоци отпадъци (излезли от употреба луминесцентни и
живакосъдържащи лампи, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за
употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване и др.) и да сключи договори с организации по оползотворяването им с цел
намаляване на количествата отпадъци за депониране.
Към момента не се експлоатират 10 сметища в общината. Администрацията предприема
мерки за поетапното закриване на останалите нерегламентирани сметища и
рекултивация на освободените терени. Общинската администрация провежда политика
на наблюдение, контрол и санкции за възникване и премахване на нерегламентирани
сметища на цялата територия.
С решения на Общинския съвет, община Марица е член на регионални сдружения:
- „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Марица, Калояново,
Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово,
Брезово и Първомай”, в землището на с. Цалапица, община Родопи;
- „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит
способ”, с. Шишманци, община Раковски.
Във връзка с инвестиционните намерения за постигане целите за отклоняване на
биоразградими отпадъци от депата и постигане на целите за рециклиране на отпадъчни
материали от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло, община Марица предприема
следните мерки за разделно събиране на потоците отпадъци:
- популяризиране сред населението и въвеждане на домашно компостиране;
- определяне и въвеждане в експлоатация площадка за предварително третиране на
отпадъците;
- сключване на договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Строителните отпадъци от строителството, ремонта и реконструкцията на сгради,
формирани в община Марица се депонират на специализирано регионално Депо за
строителни отпадъци в землището на с. Първенец, община Родопи.
В община Марица няма функциониращи Пречиствателни станции за отпадъчни води,
образуващи утайки.
Йонизиращи лъчения
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Данните от разположените на територията на община Марица пунктове за радиологичен
мониторинг (с. Костиево, с. Калековец, участък „Трилистник”, р. Стряма) показват, че няма
регистрирани повишени стойности на радиационния гама фон.
Няма повишена активност на естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния
въздух, необработваемите земи и повърхностните водни тела.
2.6.3. Предвидими природни бедствия и екологичен риск
2.6.3.1. Наводнения
Поради високата гъстота на хидрографската мрежа определени територии в община
Марица (западната – поречието на р. Потока; южната – поречието на р. Марица и
западната – поречието на р. Стряма) са с потенциален риск от наводнения.
Основна причина за наводненията са разливанията на реките вследствие на
продължителни и интензивни и/или краткотрайни интензивни валежи. В некоригираните
речни участъци се наблюдава естествено преливане, а в коригираните са налице два
механизма: разрушаване на защитните съоръжения (диги) на местата, където те са в лошо
техническо състояние в резултат недобра експлоатация и преливане над защитните
съоръжения при протичане на максимални водни количества по-високи от
оразмерителните за корекцията
Идентификацията и териториалният обхват на риска от наводнения се осъществява при
съблюдаване разпоредбите, включени в Глава девета: „Защита от вредното въздействие
на водите” и Глава десета „Управление на водите” от Закона за водите.
Басейнова дирекция за управление на Източнобеломорския район (БДИБР) определя
районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на базата на
резултатите от Предварителна оценка на риска от наводнения (по чл.4 от Директива
2007/60/ЕО за оценка на риска от наводнения) и Критерии и методи за определяне и
класифициране на риска и определяне на РЗПРН.
За територията на община Марица БДИБР определя два района със значителен
потенциален риск от наводнения: BG3_APSFR_MA_05 – р. Марица-Пловдив и
BG3_APSFR_MA_10 – р. Потока - Съединение.
Съществува значим потенциален риск от наводнения за землищата на селата Костиево,
Рогош и Маноле – за поречието на р. Марица (илюстрации №№ 1, 2 и 3) и землищата на
селата Трилистник и Маноле – за поречието на р. Стряма: от навлизането й от север в
общинската територия до вливането й в р. Марица (илюстрация № 4).
Източник на информацията за следващите четири илюстрации е Планът за
управление на речните басейни в Източнобеломорски район за 2010 – 2015 г., Басейнова
дирекция за управление на водите на Източнобеломорски район, Пловдив.
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Илюстрация 1. РЗПРН р. Марица, с. Костиево

Илюстрация 2. РЗПРН р. Марица, с. Рогош
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Илюстрация 3. РЗПРН р. Марица, с. Маноле
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Илюстрация 4. РЗПРН р. Стряма, с.Трилистник и с. Маноле
В изпълнение на Директива 2007/60/ЕО за оценка на риска от наводнения, Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район” изработва План за управление на риска от
наводнения за районите със значителен потенциален риск от наводнения – р. МарицаПловдив и р. Потока-Съединение.
2.6.3.2. Химикали и управление на риска от големи аварии
На територията на община Марица са разположени производствени структури,
употребяващи химични вещества и препарати, необходими за осъществяването на
производствената им дейност, както и обекти за съхраняване на химични вещества и
препарати.
Регистрирани са 4 обекта, в които се съхраняват химични вещества и препарати. Газоснабдителна станция „Вито газ България” ЕАД (с. Бенковски) е класифицирана като
„предприятие с висок рисков потенциал”. За извършване на дейността си предприятието
има издадено разрешително, на основание чл. 104 от Закона за опазване на околната
среда. Оператор, класифициран с нисък рисков потенциал е „Либхер Хаусгерете Марица”
ЕООД.
Предприятията прилагат и спазват законодателството в областта на химикалите, с което се
гарантира намаляване на риска за здравето на хората и околната среда и
предотвратяване на последствията при евентуални промишлени аварии в
производствената им дейност.
2.6.4. Мерки
Екологичните характеристики на природния комплекс и незначителните неблагоприятно
въздействащи върху него фактори, определят благоприятната околна среда на община
Марица.
Територията е комфортна за обитаване и отдих. Инфраструктурната обезпеченост
осигурява подем на всички икономически сектори - селско и рибно стопанство, индустрия
и услуги. Община Марица притежава добър потенциал за развитие на алтернативен
туризъм – селски, културен и екологичен.
Доброто администриране на околната среда на община Марица е определящ фактор за
устойчивото развитие на общността.
В тази връзка е необходимо да се предприемат следните мерки и дейности:
- реконструкция, модернизация и доизграждане на водопроводните и канализационните
мрежи във всички населени места и промишлени зони и поетапно изграждане и
въвеждане в експлоатация на предвидените пречиствателни станции за отпадъчни води.
Цел: осигуряване на достатъчно количество и с необходимите качества питейна вода;
опазване на водите и почвите от замърсяване; предотвратяване загубата на вода;
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- поддържане на обектите и съоръженията на хидромелиоратвната инфраструктура и
повишаване на нейната ефикасност. Цел: развитие на биологично земеделие и
животновъдство; разширяване площите за оризопроизводство; защита от вредното
влияние на водите;
- обогатяване и разширяване на озеленените площи за широк обществен достъп. Цел:
поддържане качеството на атмосферния въздух; подобряване на микроклиматичните
условия; повишаване качеството на живот чрез рекреация и спорт на открито;
- поддържане и развитие на мрежа от ветро- и шумозащитни пояси и озеленени площи от
едроразмерна и храстова растителност. Цел: осигуряване на проветряване и разсейване
на вредни вещества, емитирани от транспортната инфраструктура, производствата,
строителните дейности и др.; подобряване качествата на акустичната среда в жилищните
зони; намаляване на риска от ветрова ерозия и отнасяне на хумусния слой; обогатяване
на пространствено-зрителното въздействие на аграрния ландшафт;
- популяризиране качествата на защитените територии и защитените зони. Цел: опазване
на защитените видове и местообитания; развитие на екотуризъм; повишаване на
природозащитното и научно-познавателното образование;
- осъществяване на дейности за повишаване на енергийната ефективност. Цел: опазване
качеството на атмосферния въздух; намаляване на енергопотреблението;
- оказване на административна и експертна помощ за създаване и развитие на
продуктивни земеделски системи, базирани на принципите на пермакултурата (подход за
дизайн на човешки местообитания и продуктивни земеделски системи, наподобяващи
максимално естествените). Цел: опазване на въздуха, водите и почвите; ефективност на
енергопотреблението; поддържане на биологичното разнообразие; създаване на
продукция с висока добавена стойност; повишаване качеството на живот на местната
общност.
2.7. Управление и административен капацитет
2.7.1. Структура на общинската администрация
Общи положения съгласно Устройствения правилник на община Марица
Структурирането на общинската администрация е важна предпоставка за динамичното
развитие на община Марица . Тя до голяма степен е повлияна и от обстоятелството, че
общината няма обособен център а седалището на Общината е разположено в областния
център- г. Пловдив.В състава на Общината влизат 19 населени места, в т.ч. 19 кметства.
Структурата, функциите и числеността на общинската администрация са дефинирани от
„Устройствения правилник”, който е приет от Общинския съвет и е разработен съгласно
принципите и изискванията, произтичащи пряко от разпоредбите на: Конституция на
Република България; Европейската харта за местно самоуправление и Закон за местното
самоуправление и местната администрация; специализираната нормативна уредба
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имаща пряко отношение към организацията и дейността на общинската администрация,
както и правилници, наредби, вътрешни правила за дейността, действащи в рамките на
административната структура и на територията на Община Марица . Действащите
нормативни актове и правилници в административната структура на общината
представляват добра основа за ефективното и ефикасно осъществяване на ежедневната
Общинска собственост от зам. кметовете. Той е избран мажоритарно с мандат от 4
години. Неговата дейност се подпомага от един секретар и три заместник кмета,
отговарящи за следните сфери на общинската дейност:
 „Устройство на територията и общинска собственост”,
 „Социална политика , образование и здравеопазване”,
 „Европроекти и политики“.
Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от Общинския
съвет, който има 29 члена, представители на различни политически партии и на различни
териториални и социални общности. Към Общинския съвет функционират 9 постоянни
комисии, а при необходимост по актуални проблеми се сформират временни комисии.
Кметовете на населените места изпълняват бюджета на общината в частта му за
кметството организират благоустройствени, комунални и др. мероприятия, упражняват
контрол за законосъобразно използване , поддържане охрана и опазване на общинската
собственост.
Общинската администрация е обща и специализирана. Тя се ръководи от принципите на
законност, откритост, достъпност, отговорност, отчетност, ефективност, субординация и
координация, предвидимост, обективност и безпристрастност, осигурява изпълнението на
законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага
кмета на общината за осъществяване правомощията му, осигурява технически дейността
му, както и подпомага общинския съвет и осигурява дейността му с цел
административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Администрация е структурирана в дирекции , отдели и звена, а за определени задачи
могат да бъдат привличани външни лица в качеството им на експерти и консултанти.
Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и лица
работещи по трудовоправни отношения.
В структурата на администрацията няма организирани общински предприятия.
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Структура на централната общинска администрация
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Организационна структура на кметствата в община Марица
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Програми, стратегии и наредби на Общинския съвет на община Марица
Общинският съвет на община Марица е утвърдил 12 програми и стратегии, както следва
(изброени са според реда на публикуването им в официалния сайт на общината
www.maritsa.org :

▪
▪
▪
▪

Стратегия за развитие на социалните услуги;
Проект „Саниране на стари замърсявания от ТБО в селищата на община Марица“;
Програми „Младежки дейности“;
Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за
2014 г.;

▪ Програма за превенция на наркомани, превенция на противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни, превенция и противодействие на трафика на хора и
превенция на хиф/спин;

▪ Програма за опазване на околната среда на община Марица;
▪ Правила за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община
Марица;

▪
▪
▪
▪
▪

Общински план за развитие 2005 – 2015 г.;
Общинска стратегия за опазване на околната среда;
Общинска програма за развитие и интегриране на ромската общност;
Общинска програма за закрила на детето;

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост за 2012 г.
Общинският съвет е утвърдил следните наредби:

▪ Наредба за хигиенните изисквания за отглеждане на животни за производствени и
лични нужди на територията на Община "Марица"

▪ - Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община "Марица" върху
общинска част от капитала на търговските дружества от 21.12.2006г.

▪ - Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Марица, област Пловдив

▪ - Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите за
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на
територията на Община Марица

▪ - Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране,включително разделно,
транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и
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строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово
разпространени отпадъци на територията на Община „Марица”

▪ - Наредба за управление на Общинските пътища на Община "Марица" от
01.03.2005г.

▪ - Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и
други обслужващи дейности на територията на община Марица

▪ - Наредба за реда за управление на горските територии-общинска собственост на
община Марица

▪ - Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно–
информационни елементи върху недвижими имоти на територията на община
“Марица”

▪ - Наредба за регистриране и стопанисване на домашни любимци на територията на
Община "Марица"

▪ - Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община "Марица"

▪ - Наредба за пожарната безопасност на обекти в експлоатация от 03.10.2008г.
▪ - Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото
имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на
община

▪ - Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община “Марица”

▪ - Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община
„Марица”.
На територията на общината действат и следните правилници:

▪ Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с
лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица” (приложения)

▪ Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с
лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица”

▪ Правилник За организацията и дейността на Общински съвет „Марица”, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация

▪ Правилник за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и хора с
увреждания на територията на община "Марица".
Административни услуги
Община Марица предоставя широк спектър от административни услуги при използване
на автоматизирана административно-информационна система с активирана функция за
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контрол на сроковете за изпълнение на услугите. Служителите от звената за
административно обслужване във фронт-офиса могат да изискват незабавно
предоставяне на информация и/или документи от другите звена в административната
структура, когато тя е необходима за извършване на справки и предоставяне на
документи при административно обслужване на място. Фронт-офисът (център за услуги и
информация) е оборудван с Общо деловодство, консултант „Устройство та територията,
екология и строителство” и консултант „Общинска собственост и ГРАО”. Офисът е
оборудван със съвременна техника и специализиран софтуер за бързо и качествено
обслужване на потребителите. Автоматизиран е целия процес на документооборота.
Поставен е информационен интернет киоск за информация относно дейността на
общинската администрация. Предоставени са бланки за извършваните услуги на хартиен
носител с пълна информация. Електронните услуги предлагани от община Марица
включват плащане на местни данъци и ТБО, справки за данъчни задължения и др.
Административните услуги се извършват от Дирекциите: „Устройство на територията”,
(175 вида услуги + 26 вида такси) „Общинска собственост и звено за инвестиционни
технологии” (72 вида такси) от „Местни приходи” (33 вида такси за услуги) и от „Обща
администрация” (73 вида такси за услуги). Всички видове такси за услуги и дейностите
свързани с тях са определени с мярка, размер на услугата, срок за извършване й и са
комплектувани с електронна бланка. В община Марица съществува централизация на
административната дейност. Незначителна част от предлаганите услуги се извършват от
Кметствата по места. По този начин е постигнато предоставяне на качествени услуги на
възможно по-голям брой гражданите, осигуряване на благоприятна бизнес среда, както и
повишаване удовлетвореността на крайните потребители на административните услуги.
За прозрачност на работата на Общинската администрация и с цел самоконтрол на
дейността й в сайта на Общината са публикувани два важни документи „Етичен кодекс” и
„Харта на клиента” с които се определя основното поведение на общинските служители и
отношението им към извършваната дейност.
В Интернет страницата на Общината са публикувани електронните услуги на Електронната
община: „Жалби” , „Мнения и предложения”, „Сигнали за корупция”, електронна услуга
„Обществена информация”, електронна услуга „Деловодна справка” и електронна услуга
„Публикации”.Предстои включване на поредица от нови електронни административни
услуги.
За по-голяма прозрачност и отчитане ефективността от работата на Общината на интернет
страницата е публикувана „Анкетна карта” за проучване мнението на гражданите, относно
административното обслужване в Община Марица.
Човешки ресурси
Числеността на общинската администрация е одобрена на Общински съвет по
предложение на Кмета на Общината. Общата численост на служителите в
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администрацията е 121,5 бр. Служители в общинска администрация отговарят на
съответните образователни и квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност.
Развитието и утвърждаването на административния капацитет е основен фактор за
постигане на стратегическите цели на управлението на общината; Изграждане на
адекватна и ефективна система за планиране и контрол на изпълнението;
Усъвършенстване на организацията по административното обслужване и
документооборота в администрацията; Откритост и достъпност на дейността на общинска
администрация Марица. За повишаване на специфичните умения и професионалната
квалификация на служителите в общинската администрация се осъществява
специализирано обучение на служителите в администрацията. Това обучение трябва да
бъде планирано на базата на предварително извършен анализ на потребностите от
обучение на служителите.
Числеността на общинската администрация е показана в следващата таблица:
№ по
Численост
Структурни звена и длъжностни наименования
ред
Щ.бр.
1
Кмет
1
2
Зам.кмет
3
3
Секретар
1
4
Звено за вътрешен одит
2
5
Финансов контрольор
1
6
Секретар на МКБППМН
1
15
7
Дирекция „Устройство на територията”
8
Дирекция „общинска собственост
8
9
Дирекция „Инвестиционни технологии и ГРАО”
8
10
Дирекция „Обща администрация”
15
11
Дирекция „Местни приходи”
8
12
Дирекция „Финансово-счетоводна дейност”
9.5
13
Кметове на кметства
19
14
Администрация в кметствата
30
Обща численост
121.5
Административният капацитет по години и типове правоотношения е показан в
следващата таблица:
ПОКАЗАТЕЛИ
2011
2012
2013
ОБЩО СЛУЖИТЕЛИ
Служебно правоотношение
Трудово правоотношение

126
27
99

118
23
95

124
24
100
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По служебно правоотношение на
15
11
12
ръководни длъжности
По служебно правоотношение –
12
12
12
експертен
По трудово правоотношение на
0
0
0
ръководни длъжности
Експертен и технически състав по
77
71
76
трудово правоотношение
Временна заетост и стажове
Стажанти
4
Временно наети лица - не се наемат
такива лица за административна
работа
През годините броя проведени обучения и обучени служители са както следва:
- 2007 г - 57 служители в 15 броя обучения
- 2008 г. - 122 служителя в 24 броя обучения
- 2009 г - 137 служителя в 43 броя обучения. 18 броя общински служители за първи
път са преминали обучения като държавен служител на първа държавна работа.
- 2010 г - 110 служителя в 35 броя обучения.
- 2011 г - 12 служителя в 6 броя обучения. Обучени са още 3 броя държавни
служители в два броя обучения, като първа държавна работа.
- 2012 г. - 32 служителя в 17 броя обучения.
- 2013 г. - 248 служителя в 24 броя обучения
Електронни услуги
Достъпността на администрацията и гражданите до електронните услуги е обезпечена в
минимално-необходимия размер от закупената и на разположение в централната
общинска сграда и по кметствата със следната компютърна техника:
Преноси- МатричКомпютМултифу
ми
ни Графични
Копирни
Сървъри
ри
нкционал Скенери
компют- принте- принтери
машини
настолни
ни у-ва
ри
ри
Административ
ен център
Кметства
Общо

4
0

78
49
127

7
0
7

7
0
7

32
10
42

13
28
41

8
0
8
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5
0
5

Всички служители имат подсигурен достъп до Интернет.
Мрежата на държавната администрация и служи към момента за достъпност от
„Информационно обслужване” АД за обслужване на сървър на системата за
администриране на местни данъци и такси „Матеус”.
VPN сървърът е с операционна система Windows Server 2008 Standard R2. За всяко от
кметствата е създаден акаунт със съответно потребителско име и парола за достъп.
Достъпът от кметствата до VPN сървъра става чрез стандартния за Windows VPN клиент.
Сървър-Матеус операционна система Windows Server 2003 Standard. Инсталирана
информационна система „Матеус” за обслужване на местни данъци и такси.
Сървър-Матеус операционна система Windows Server 2012 Standard. Предназначен е за
достъп от отдалечени каси и външни оператори („Български пощи“ АД и EasyPay) за
достъп до системата за администриране на местни данъци и такси.
Сървър-Акстър операционна система Windows Server 2003 Standard. Инсталация на
информационна система „Акстър”.
Общината разполага с добре структуриран сайт, който се обновява постоянно, с обратни
връзки и със значителен обем информация за всички общински дейности. Публикувани са
всички актуални стратегии, програми и наредби, включително тези, които са в процес на
разработка.
Местоположение на администрацията
Административната сграда на Общината е разположена на територията на Община
Пловдив. Общинската администрация подготвя инициатива за построяване на нова
административна сграда в с. Труд, намиращо се на пресечната точка на главните
урбанистични оси на общината. Едно от съображенията е (освен главното – да се
приближи администрацията до местното население), че значителна част от служителите
са жители на населените места е община Марица.
2.7.2. Граждански сектор
В България неправителствения сектор е организиран в следните направления (виж
информационен портал за неправителствени организация в България):
- Икономика - браншови организация на предприемачи,строители, инженери, архитекти,
туристически деятели, търговски, занаятчии и др.;
- Култура и образование – организации, допринасящи за културния облик и живот на
града и за повишаване на знанията и уменията на различни възрастови, професионални и
социални групи;
- Младежки организации – работещи в областта на младежките дейности и политики,
свободното време и образованието на младите хора;
- Екология, околна среда, енергийна ефективност – организации на природозащитници,
еколози, професионални фирми по алтернативна енергия и енергийна ефективност и др.;
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- Здравеопазване и социални дейности – организации, работещи в полза на хора с
увреждания и специфични здравословни проблеми, уязвими етнически и социални групи
и др.
В Община Марица гражданския сектор е в съвсем начална фаза за развитие. Гражданския
сектор е представен от организации от трета и четвърта група - младежки организации и
екология. Дейността на НПО се самофинансиране, независимо от икономическата криза ,
чрез кандидатстване с проекти по различни програми, което не носи финансови ползи на
членовете, а по-скоро има обществена полза. НПО-тата са организирани предимно с
определена цел или конкретен проект, след което остават да действат постоянно.
Членовете им са предимно младежи.
Прилагаме списък на НПО на територията на Община Марица:
- с. Скутаре
- с. Калековец - „Земеделски Младежки съюз”
- с. Калековец - „Сдружение на Роверите” - Пловдив
- с. Калековец - Сдружение „Стрямска долина - Екология и развитие”
- с. Динк - Сдружение „Интеграция”
Недоразвитият граждански сектор е характерен за този тип общини. Независимо, дори от
силно развитото предприемачество и икономическа активност на територията на Община
Марица не се наблюдава активност за сдружаване на икономически активни субекти по
професионална характеристика или по общи проблеми. Във връзка с изграждане на обща
инфраструктура в една от индустриалните зони беше регистрирано сдружение с цел
реализация на проект. В следващия програмен период общинската администрация
трябва да положи усилия за стимулиране развитието на гражданския сектор и да използва
възможностите му на ресурса му. От друга страна и гражданския сектор трябва да осъзнае
значението и ползата от сътрудничеството с местната власт за постигане както на своите
цели, така и на целите от общ характер за създаване на хармонична жизнена среда за
справяне на проблеми , като безработица, обществен ред и сигурност.
2.7.3. Подготовка и реализиране на проекти инициативи
След приемането на България като пълноправен член на ЕС през 2007г., Община Марица
има натрупан опит в реализирането на проекти, финансирани по оперативни,
международни и други донорски програми.
За ефективност работата по усвояване на средствата от държавния бюджет и
оперативните програми в структурата на общината е отличен зам. кмет „Европроекти и
политики” на чието подчинение е Дирекция „Инвестиционни технологии и ГРАО”.
Ефективността от работата на общинската администрация е очевидна. Община Марица
кандидатства с проекти в множество програми и има успешни реализации.
Текущи проекти са:
- „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на
Община Марица” за 77 732 лв., по ОПАК
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- „Повишаване квалификацията на служителите на Община Марица, за 84 474 лв. по
ОПАК- проектът вече е приключен
- Промоционална кампания насочена към подобряване на престижа от продуктите от
риболов и аквакултура в Община Марица за 197 892 ,45 лв. по ОПРСР- проектът вече е
приключен
- Проект подобряване и развитие за инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.
Бенковски О”Марица” за 3 751 034 лв. по програма ПРСР
- Проект подобряване и развитие за инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.
Трилистник О”Марица” за 2 780 404 лв. по програма ПРСР
- Проект създаване и отглеждане на нови горски култури в Община Марица за 95 462 лв.
по програма ПРСР
- Подобряване на Енергийната ефективност на ОУ „Граф Игнатиев”, с. Граф Игнатиево за
44 395,94 евро по МФ”Козлодуй”.
- Подобряване на Енергийната ефективност на ОУ „Христо Смирненски”, с. Строево за 64
180,46 евро по МФ”Козлодуй”.
- Проект „Подкрепа за достоен живот” за 537 678, 90 лева по ОПРЧР
- Проект „Заедно можем повече” за 94 312 лева по ОПРЧР
- Проект „Общностен център за деца и семейства” в Община Марица за 850 997 лева по
Проект „Социално включване” финансиран със заем от Световната банка.
- Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” (ЗОХТУ) чрез
Агенция по заетост , бюро по труда за 14 700 лв. за 6 лица за 24 месеца.
- Национална програма „От социална помощ към осигуряване на заетост” (ОСПОЗ) чрез
Агенция по заетост със съфинансиране от О „Марица” за 5 000 лева за 25 лица.
- Проект „Почистване, облагородяване и оформяне на кът за отдих и развлечение за деца
– с. Костиево, общ. Марица, обл. Пловдив”- Кметство с. Костиево за 10 000 лева чрез
ПУДООС.
- Проект „Обичам природата и аз участвам ” ЦДГ Синчец – с. Скутаре за 5 000 лева чрез
ПУДООС.
- Проект „Обичам природата и аз участвам ” ЦДГ Пролет – с. Рогош за 4 996 лева чрез
ПУДООС.
Депозирани проекти са:
- Прилагане на мерки за ЕнЕф в ЦДГ „Мечта” , с. Маноле за 67 639 лева, със
съфинансиране за 67 639 лева от О”Марица” по програма Национална схема за зелени
инвестиции.
- Прилагане на мерки за ЕнЕф в ОУ”Дядо Иван Арабаджията, с. Царацово за 615 951, 60
лева, със съфинансиране от Общината Марица 61 595 лева по програма Национална
схема за зелени инвестиции
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- Ремонт /рехабилитация на общински път PDV 1152 - участък Крислово, Желязно,
Войводиново за 3 922 000 лева чрез Публична инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на регионите”.
- Рехабилитация на общински път PDV 1150 - участък Калековец - Крислово за 2 050 000
лева чрез Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите”.
- Ремонт /рехабилитация на общински път PDV 1153 - път І-8 - Костиево, Радиново,
Бенковски за 4 200 000 лева чрез Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите”.
- Реконструкция на общински път PDV 1152 - участък Динк - Граф Игнатиево за 1 900 000
лева чрез Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите”.
- Проект „Първи етап на реконструкция и разширение на Голямо - Конарско шосе” в
обхвата на О „Марица” за 9 981 196 лева чрез Публична инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие на регионите”.
- Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост
„Земеделие”, с. Маноле „ за 5 250 000 лева чрез Публична инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите”. – проектът вече е текущ
Реализирани проекти са:
- Проект „Спокойствие за възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора
чрез получаване на подкрепа и внимание от дома” за 164 464 лева по ОПРЧР
- Проект № 58 - 131- 186 - 186 „Техническа помощ за подготовка на Интегриран и
инвестиционен проект за с. Труд” за 128 862 лева по ОПОС
- Проект № 58 - 131 - 187 - 187 „Техническа помощ за подготовка на Интегриран
инвестиционен проект на с. Граф Игнатиево” за 100 656 лева по ОПОС
- Проект „Пътуваща сцена, среща културните традиции от Европа и Марица” за 380 000,97
лева по ОПРР
- Проект „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения от отливен
поток с. Строево за 668 445, 10 лева по ОПРР
- Проект „Подобряване ЕнЕф и модернизиране образователната инфраструктура в О
„Марица” за 2 952 245, 45 лева по ОПРР
- Проект „Създаване на заетост на младите чрез осигуряване възможност за стаж за 16 200
лева по ОПРЧР
- Проект „модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската
администрация чрез учене през целия живот за 577 085, 45 лева по ОПАК.
- Проект „Оптимизиране структурата на община Марица за 130 404 , 45 лева по ОПАК.
- Проект „Нов набор, развитие и реализация” за 30 960 лева по ОПРЧР – може би се има
предвид „Нов избор, развитие и реализация
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- Проект „Нов набор, развитие и реализация” за 237 600 лева по ОПРЧР– може би се има
предвид „Нов избор, развитие и реализация
- Проект чрез Агенция по заетост „Бюро по труда” 2013 г за ниско квалифицирани лица
над 50 години, за 20 човека на стойност 42 000 лева със съфинансиране 2000 лева от ОМ
по „Регионална програма за заетост”
- Проект „Обичам природата и аз участвам” с. Динк за 9 995 лева чрез ПУДООС.
- Проект „Озеленяване и възстановяване на зона за отдих” с. Скутаре за 9 308 лева чрез
ПУДООС.
- Проект „Канализация на Републикански път ІІ -56 в регулация на с. Калековец” за 1 201
294, 45 лева чрез ПУДООС.
- Проект „Оптимизиране структурата на Община Марица”, финансиран по ОПАК; одобрен
с бюджет 175 508 лв., а изплатен бюджет 130 956 лв.
Нови проекти са:
- Проект „Спокойствие за възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора
чрез получаване на подкрепа и внимание от дома”.
2.7.3.1. Междуобщинско сътрудничество
Община Марица териториално граници с общините Пловдив, Родопи, Садово, Раковски,
Съединение, Калояново. Сегашното административно деление е резултат от
правителствено решение през 1982 г. и не засяга общите интереси в изграждане на
инфраструктурата, организацията на труда и образованието, изграждането и ползването
на общи места за отдих, както и постигането на целите за опазване и съхранение на
природната среда и природните ресурси. Въпреки това, работата по набелязаните мерки
и обекти за междуобщинско изпълнение през изминалия програмен период, заложени в
Общинския план за развитие 2005-2015 г., е недостатъчно ефективна. Все още областната
администрация не е поела присъщите й функции за стимулиране на междуобщинското
проектиране и сътрудничество. В областната администрация липсва административен
капацитет, за да подпомогне общините по отношение на реализацията на съвместните
дейности. През последните години беше създадено на звено на ОПРР на ниво област.
Предприетите инициативи за междуобщинско сътрудничество не са довели до
задоволителни резултати и общите проекти тепърва очакват своята реализация. Усилията
за подобряване на междуобщинското сътрудничество ще имат определяща роля за
успеха в усвояването на фондовете на ЕС през следващия програмен период, когато
съчетаването на ресурсите от всякакъв характер и всякакъв източник ще бъде едно от
важните условие за успешното изпълнение на Общинските планове за развитие.
През 2005 г. община Марица, приемайки ОПР 2007-2015 г. прие и в Част ІV. – „Описание
на съвместни дейности и проекти със съседни общини“, съвместните проекти, които
трябваше да бъдат изпълнени върху територията на общините Пловдив, Марица, Родопи,
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Куклен, Асеновград, Садово, Раковски и Калояново. В процеса на подготовка на
съвместните проекти, по инициатива на Община Марица и под егидата на кмета на
Община Пловдив се проведоха няколко съвместни заседания на представители от тези
общини, включени в обща работна група. Технологията на изготвяне на списъка от
съвместни проекти предвиждаше: създаване на работна група; списък на предложени
проекти от всяка община; приемане на споразумение за съвместни действия и включване
на предложените и съгласувани проекти за изпълнение в съответните общински планове
за развитие. Община Марица прие следния списък:
ПРОЕКТИ СЪС СЪСЕДНИ ОБЩИНИ
Общински план за развитие2007-2015 г. – община“Марица”. Съвместен проект между
общините: “Марица”, “Родопи”, “Пловдив”, “Куклен”, “Асеновград”, “Садово”,
“Раковски”, “Калояново”.
1. Реконструкция и доизграждане на пътIII-805 с реконструкция и развитие 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 шосеII-56;
3. Изграждане на път Г-10;
4. Изграждане на ново обходно трасе на пътIII-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;
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18. Зона за опазване на съхраненото и възстановеното биологично разнообразие по река
Марица;
19. Зона за опазване на съхраненото и възстановеното биологично разнообразие по река
Стряма;
20. Зона за стопанска инициатива“Марица”.
2.7.4.Изводи за управлението и административния капацитет
Потенциали
- Анализът на структурата на администрацията, разпределението по длъжности и
определените функции показва, че съществува добра осигуреност, качество
и
ефективност на оперативната дейност на Общината, добро качество на предоставяните
услуги /на физически и юридически лица/ и ефикасност по отношение провеждането и
мониторинга на изпълнението на конкретни местни политики;
- Има потенциал за развитие на ефективни механизми за координация и субординация
между отделни звена в общинската администрация;
- В Община Марица няма разработен и не е добре развит неправителствен сектор, с
традиции в разработването и изпълнението на проекти, както на местно и регионално,
така и на национално и международно ниво, няма утвърдени традиции.
- Слабо партньорство между общинската администрация и НПО, които подкрепят
местната власт за реализиране на общинските политики и на конкретни проекти и
инициативи.
- Както е видно от изложената информация по-горе, от началото на програмния период
(2007 г.) до настоящия момент, Община Марица подобрява капацитета си за усвояването
на средства по национални и международни програми. Процентът на привлечените
безвъзмездни средства, както и броят на подадените и одобрени проекти нарастват с
всяка изминала година. Голям е делът на инвестиционни проекти, насочени към
подобряване на инфраструктурата и околната среда нараства.
Изключително важно като подготовка и адекватност на общинската администрация за
изпълнение на ОПР 2014-2020 година е , че през януари 2014 г. приключи проектът
„Оптимизиране на структурата на Община Марица” финансиран от ОПАК. Резултатът от
този проект е , че Община Марица има нова структура , приложена по-горе в аналитичния
материал. Премахнати са дублиращи се функции. Дефинирани са по-прецизно функциите
на звената, като администрацията е изчистена от нетипични функции и дейности, за да се
съсредоточи към преките си задължения, да се повиши нейната ефикасност. За постигане
на добри резултати през следващия програмен период, в резултат на този проект
гражданите и бизнеса ще получават по-голям на брой и с по-добро качество услуги.. За
успешното кандидатстване и одобряване на проектите кандидатстващи по предстоящите
ОП, ще е важна постигнатата вътрешна комуникация в рамките на отделните звена на
администрацията, обменът на документи и информация, документооборота, както и
външни връзки с други общински и държавни административни звена, от които зависи
успешността на кандидатстването. Чрез прилагане на „Стратегията за организационно
развитие”, „Плана за действие” устройствените правилници и правила ,Община Марица
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ще предостави и още услуги, с тенденция за увеличаване на електронните услуги, което е
гаранция за реализиране на идеята за добра грижа към гражданите и бизнеса.
Проблеми
- Необходимо е задълбочаване на междуобщинското сътрудничество. Община Марица е
отворена за по-тясно сътрудничество със съседните общини с цел реализиране на
ефективни и печеливши проекти от взаимен интерес.
- Необходимо е да се изгради още по-добро сътрудничество между различните дирекции
и отдели.
- Достъпността до създадената информационна база към момента е затруднена, което
може да се избегне чрез въвеждане на ГИС (географска информационна система) и ГИС
портал за общината.
2.8. Обобщени резултати от анкети и срещи с местната общност
Обобщените резултати от анкетите и срещите с местната общност са описани в
Приложение № 1 към Общинския план за развитие. В Приложение № 2 са представени
паспорти на всички населени места, като към тях са записани конкретните проблеми и
предложения за селищата, направени от местната общност в съответното селище.
От всички проведени разговори се налага един общ извод: наложително е регенерация и
развитие на глобалната инфраструктура на селското стопанство, обвързването на
дейности, проекти и общинска собственост в обща посока на развитие, която да като
краен резултат така да обвърже трите икономически сектора на общината и така да
насочва инвестициите, че в рамките на община Марица да функционира аграрнопроизводствен клъстер. Тази насока на действие между впрочем е и ключов подход и в
Инвестиционната стратегия на община Марица.
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3. ОБОБЩЕН SWOT АНАЛИЗ НА ОБЩИНА МАРИЦА
СИЛНИ СТРАНИ
Добра комуникационна обвързаност с
националната транспортна мрежа
Наличие на няколко вида транспорт – жп,
магистрала, летище
Висока плътност на пътищата и жп
мрежата
Богатство на водни ресурси – реки,
язовири и минерални извори
Природни дадености (климат, почви)
благоприятстващи интензивно земеделие
с богат набор от култури
На лице е тенденция към намаляване
замърсяването на почвите
Положителен механичен прираст
Добри демографски показатели по
отношение на възраст, заетост и
образованост
Наличие на големи села, действащи като
вторични центрове
Богат набор от предоставяни услуги в
индустриалната зона
Сградният фонд на промишлените
предприятия е нов
Множество антични/археологически
останки – могили, пътища, селища
Развита читалищна структура
Растяща многоотраслова икономика
основана на съвременни технологии
Изградена напоителна система и канална
мрежа
Адекватна общинска политика за детско
обучение
Качествени социални услуги и
реализирани социални проекти
Богат набор от общински услуги (вкл.
цифрови)
Голям брой спортни клубове с
разннобразни спортове

СЛАБИ СТРАНИ
Средногодишният коефициент на
смъртност е малко над средния за
страната показател
Липса на адекватни мерки за
осигуряване на временна заетост
Липса на културни центрове
(читалищата изпълняват тази роля)
Слабо развита музейна дейност
Липса на гори за дърводобив
Наличие на нерегламентирани кариери
за добив с доказан отрицателен
екологичен ефект
Недостатъчна изграденост на системи за
наблюдение и контрол на компонентите
на околната среда
Животновъдството в общината е в
продължителна криза.
Слабо развит туризъм
Пълният обхват на средното
образование ( в СОУ) не е представен в
общината.
Професионалното образование е
частично представено в общината
Здравеопазването и инфраструктурата
на здравеопазването в община Марица
е представено само от доболничната
помощ
Амортизирана спортна база
Слабо развити граждански и
неправителствен сектор, липса на
диалог
Липса на публичност на общинската
база данни, за повече публикации в и
увеличаване на броя на електронните
услуги
Не са реализирани мерки, за създаване
на достъпна среда за лица с
увреждания
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Телекомуникационната система е
относително добре развита
Качеството на атмосферния въздух в
община Марица е добро
Всички населени места са обезпечени на
100% с вода за питейно-битови нужди
(става за пиене)
Взимат се мерки за закриване на
нерегламентирани сметища
Инвеститорският интерес към
промишлените структури Радиново,
Бенковски, Царацово, Карловско шосе,
Голямоконарско шосе, Войводиново и
изградените и продължаващи да се
изграждат промишлени предприятия,
складово търговски обекти, офисни
комплекси, жилищни сгради и други
ВЪЗМОЖНОСТИ
Развитие и използване на естествения
биологичен ресурс
Изработване на проекти за възстановяване
на природната среда и избягване на
отрицателното въздействие на климата
чрез изграждане на система от
залесителни пояси
Изграждане на съвременни напоителни
съоръжения за ефективно ползване на
водните ресурси
Реализиране проекти за подобряване на
селищния микроклимат чрез повишаване
на „Зеления обем”.
Междуобщинско сътрудничество за
създаване на обща зелена система и
прилагане на общи мерки за избягване на
отрицателното въздействие на климата
върху човешката дейност
Осигуряване на допълнителни работни
места (заетост) поради интензивната
инвестиционна програма
Повишаване квалификацията на
населението
Връзка между наука, образование и
производство чрез клъстърни организации

Липсват важни вътрешни пътни връзки и
обходни трасета
Има чести аварии и занижена сигурност
на захранване по някои електропроводи
Канализационната инфраструктура е
слабо развита
Техническите водни загуби в
разпределителните мрежи са
значителни и на места достигат 90 % от
общото количество вода на вход
разпределителна мрежа.
В общината съществува риск от
наводнения
Общината няма обособен център а
седалището на Общината е
разположено в областния център - гр.
Пловдив
ЗАПЛАХИ
Липса на финансови възможности за
изпълнение на заложените проекти
Липса на достатъчен административен
капацитет за управление на проекти
Неефективни действия за превенция на
действия по нарушение на природната
среда
Липса на научен подход при
монокултурите и последствията от това
върху земеползването
Липса на държавна политика за трудова
заетост и развитие на младите хора.
Липса на държавна защита срещу
нелоялен внос на земеделска
продукция
Неизпълнение на поетите ангажименти
от ЕС за развитие на земеделския сектор
 Продължаващо негативно влияние от
световната икономическа криза
Слабо познаване на политиките и
финансовите инструменти на ЕС
Слаба заинтересованост от страна на
бизнес и управленски партньори
Забавяне на Оперативните програми и
ПРСР
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на местно, регионално и международно
ниво.
Използване на съществуващите научни,
образователни и производствени бази
Активна общинска политика за
промотиране на местните производители
и осигуряване на външни връзки
Оптизимиране на масовия обществен
транспорт с цел достъп до труд,
образование, социални и културни услуги.
Здравна просвета сред малцинственото
население за избягване на непланирана
бременност
Облекчаване на видовете социални услуги
Създаване на връзка между обучение,
практика и заетост
Предвиждане в общинския бюджет на
средства за съвместна дейност с
Археологически музей Пловдив
Изработване на програма за съвместни
действия с културни институции от
регионално и национално ниво.
Активно използване на финансовите
механизмите на държавни фондове и на
ЕС
Навлизане на телекомуникационните
услуги създаващи връзки със световните
пазари и подпомагащи Е-управлението
Формиране на междуобщински
сътрудничества за справяне с общи
проблеми и постигане на съвместни цели
Включване в наднационални европейски
програми за опазване на ОС и
биоразнообразието.
Стабилизиране на вече установени връзки
и обмен на практики с общини на
национално и международно ниво
Приложение на ресурсите и инициативите
на новия програмен период;
Икономически развити съседни общини и
относително благоприятна ситуация в
областта;
Актуализирани документи за планиране на

Невъзможност за изпълнение на
краткосрочния РГП във водния сектор
Лоша комуникация между Общината и
Държавните структури, като Областна
администрация, АПИ, ОПУ и липса на
координиране на инвестиционните
политики
Липса на достатъчно собствени средства
за съфинансиране на проекти
Високи изисквания в стандартите
въведени в сектора на околната среда
Липса на възможност за разширяване на
обхвата на ел. услуги, предоставяни от
общината
Продължаващи негативни процеси на
централизация на националните
ресурси и концентрация на населението
в малък брой урбанистични центрове;
Неефективни национални механизми за
балансиране на публичния и частния
интерес при управлението на
културното наследство;
Недостатъчно успешни практики и
разработени модели за междуобщинско
сътрудничество и развитие в рамките на
неформални /различни от
административно-териториалното
деление/ райони в България;
Задълбочаващи се национални
проблеми – културни, политически,
демографски, социални и
икономически;
Недостатъчна обвързаност между
образованието и бизнеса с тенденция на
емиграция на високообразованите
кадри
Съсредоточаване на инвестициите в гр.
Пловдив и пренебрегване на по-малките
общини
Забавяне на реформите в здравната,
социалната и образователната сфера
Подценяването на възможностите за
ефективно интегриране на аграрния
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устойчивото и пространственото развитие
– НКПР, НКРР, ОСР;
Осъществяване на мерките заложени в
Районната устройствена схема;
Отчетлива тенденция за стимулиране на
туристическото развитие в България чрез
подчертаване на културното наследство;

сектор с преработващата промишленост
в условията на пазарна икономика.
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4. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА МАРИЦА
Структурата на стратегическата част ОПР „Марица“ съответства на изискванията на
„Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие
на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво
2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за
развитие (2014-2020)” на МРРБ и не противоречи на постановките на Закона за
регионално развитие за съдържанието на общинските планове, както и на основните
законови актове в сферите за устройство на територията, опазване на околната среда и
културното наследство. Стратегията е съобразена с действащата нормативна уредба на
национално, регионално и местно ниво и с новата кохезионна политика на ЕС. По
същество тя представлява интегрална част от пакета стратегически и планови документи,
характеризиращи социално-икономическото и пространствено развитие на страната,
региона, областта и общината в перспектива до 2020 г.
4.1.Нормативна база и планова рамка
Стратегическата част прилага на местно ниво приоритетните теми за развитие,
съдържащи се в новите регламенти на кохезионната политика на ЕС. Формулираните
стратегически цели отразяват общите цели на Стратегията Европа 2020, Териториалния
дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020.
Стратегията е хармонизирана с предвижданията на НСРР и НКПР на България, заедно с
Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за реформи
и секторните стратегии в страната. ОПР се рамкира от планирането на цялата Пловдивска
област, заложено в Областната стратегия за развитие за периода 2007-2015, която посочва
проблемите и потенциалите, споделени от всички общини, и очертава общи визия и цели
за развитие. Отчетени са резултатите от предходния ОПР на Марица за периода 20072013. Доразвити са идеите на плана, които са запазили своята актуалност.
4.2.Основополагащи принципи
Основните принципи, използвани при разработването на стратегията за развитие на
община Марица са:

▪ балансирано и поетапно планиране на наличните ресурси на базата на анализ на
състоянието и тенденциите в развитието на общината и постигнатите резултати;

▪ комплексно и интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите,
традициите, националната и регионална рамка за развитие;

▪ съобразяване

със спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и
дейностите в подкрепа на силните и за преодоляване на слабите страни в процеса
на нейното развитие.
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Принципите, на които се базира стратегията са синхронизирани с тези на европейската
регионална политика - единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство,
публичност и прозрачност, допълняемост на финансирането, координация на дейностите,
съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите, спазване на нормативната
уредба на страната и регулациите на Европейския съюз.
4.3.Използвани подходи при формулирането на стратегическата част
При разработването на стратегическата част на ОПР „Марица“ експертният екип се
придържа към използването на класически подходи при планиране на общинско
развитие, а именно:

▪ интегриран подход при решаване на пространствените проблеми пред
развитието на общината – съобразяване с многостранните връзки между
екологичните, социални и икономически аспекти за всяко предложение;

▪ реалистичност при формулирането на целите и приоритетните области,
съобразно съществуващите законодателни, институционални и икономически и
финансови възможности на общината за периода 2014-2020 г. и обвързани с
дългосрочна визия;

▪ хоризонтална координация, чрез организиране на всички заинтересовани
страни в процеса на подготовка на стратегията, както и чрез съобразяване със
съответните документи от по-високо ниво;

▪ активно участие на общинската администрация и гражданите, чрез
организиране на работни срещи и анкети.
При формулирането на целите и приоритетите на ОПР е използвана събраната
информация от основните източници, в следната последователност:

▪ Първо: Направена е пълна инвентаризация на принципите, насоките, приоритетите,
целите и проектите залегнали в секторните документи на национално и областно
ниво и в стратегическите и планови документи на регионално и общинско ниво.
Извършен е пълноценен преглед на действащия ОПР валиден за периода 2007-2013
г. и са разгледани детайлно постиженията от изпълнението на стратегията до
момента. Формулирана е първоначалната структура на стратегическата част на ОПР;

▪ Второ: Анализирана е информацията от анкетно проучване сред администрацията,
заинтересованите страни и гражданите. Анализът се фокусира върху
идентифицираните от тях основни проблеми в развитието на общината и
препоръчаните най-важни области на интервенции през предстоящите години.
Формулиран е първият набор от приоритетни направления за интервенции в
рамките на стратегическата част на ОПР;

▪ Трето: При следващия етап от формирането на стратегията, основен източник на
информация е разработеният целеви анализ и по-конкретно изводите и
препоръките от него. Заключителната част от този материал, SWOT анализа, служи
като тестов модел за подготвената до момента стратегия. Предложените
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
174

приоритетни направления са допълнени и разработени на базата на експертно
идентифицираните силни и слаби страни в развитието на областта. Съставени са
мерки, стремящи се към реализиране на потенциалите на общината и
неутрализиране на заплахите за нейното развитие;

▪ Четвърто: Резултатите от проведените дискусии и анкети, са ориентирани към
различни целеви групи и показаха най-ценните дадености, приоритетните области
за въздействие, заедно с изразените проблеми в общината. Изброените категории
също са приравнени към няколко значими теми. Проучването на законодателната и
стратегическата рамка поставя фокус върху основните послания и предложения на
разгледаните документи.
4.4.Структура на стратегическата част
Структурата на стратегическата част обединява следните елементи: визия за развитие
2020, стратегически цели, приоритетни области и прилежащите им мерки и
конкретни проекти. Предложената структура напълно съответства на „Методическите
указания...”, като същевременно се позовава на съвременния интегриран подход за
планиране. Обединяващата визия за развитие, представляваща желаното и постижимо
състояние на община Марица през 2020 г., се разгръща в стратегически цели.
Стратегическите цели получават продължение в единството на приоритетни области,
изразяващи определена област за действие и съдържащи набор от мерки. Визията за
развитие на община Марица и всяка стратегическа цел ще бъдат реализирани чрез
допълване между приоритетните области. По този начин принос към дадена цел имат
повече от една приоритетна област.
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Графика 22. Структура на стратегическата част

4.5.Теми произтичащи от SWOT анализа, анкетните проучвания, работата със
заинтересованите страни и обществените обсъждания:
Резултатите от направените проучвания и проведените дискусии и анкети показаха найценните дадености, приоритетните области за въздействие, заедно със съществуващите
проблеми в общината. Тези резултати са приравнени към няколко значими области на
действие и групирани към тях ключови теми, които предопределят стратегията на ОПР и
разкриват значимостта на:

▪ съхраняване и изява на природните и историческите дадености;
▪ прилагане на иновативни подходи за развитие на традиционните и печеливши
икономически отрасли – селско стопанство и високотехнологични паркове
обособени в индустриални зони;

▪ обновяване и доизграждане на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура;

▪ стимулиране на икономическото развитие и предприемачеството с по-успешни
МСП;
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▪ усъвършенстване на социалната сфера с по-добри възможности за образование и
заетост;

▪ цялостно представяне и популяризиране на силните страни на община Марица.
Казаното до тук е онагледено в следващата таблица, където в основните области на
възможно въздействие на провежданите от местната власт политики като: природна
среда, културна сфера, селско стопанство, индустрия, инфраструктури устройство на
територията и партньорства са групирани актуални теми, произтичащи от предходните
проучвания на плана.
Таблица 22. Области и теми за формулиране на стратегическата част на ОПР
ПРИРОДА

КУЛТУРА

НАСЕЛЕНИЕ

СЕЛСКО
СТОПАНСТВО

Почвено
многообразие

Читалища

Младежи

Интензивни
добиви

Водни ресурси

Църкви

Хора със специф.
потребности

Хидромелиорации

Екозони

Погребални
могили

Икономическа
активност

Зелени площи

Здравеопазване

Мониторинг

Образователна
система

ИНДУСТРИЯ

ИНФРАСТРУКТУРИ

УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА

ПАРТНЬОРСТВА

Затворен
производствен
цикъл

Транспортна
свързаност и
достъпност

Йерархично
групиране на
селата
(съобразно ОУПО
на Марица)

ХВП

Газоснабдяване

Условия за
инвестиции

Междуобщинско
сътрудничество

Складови бази и
терени

Водоснабдяване и
канализация

Земеделски земи

Икономически
клъстери

Стопански
дворове

Прилагане на ОПР

НПО

ГИС
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4.6. Визия за община Марица 2020
Визия за развитието на общината до 2020 г. отразява кратко и ясно представата
на гражданите и институциите на местната общност за желаното състояние на
икономиката, физическата среда и обществените отношения. Тя представя
действителните потребности на жителите на общината за развитие на ключовите
икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и
естетическа промяна в жизнената среда. Визията е „мечта“, която се превръща в
„реални намерения“ чрез очертаване на стратегическите цели и приоритети на ОПР.
Визия е постижима и реалистична! Тя осигурява приемственост с действащата визия за
развитие на общината, историята и традициите й.
За формулиране на визията е приложен комбиниран метод, който обхваща:
Експертно проучване, оценка и изводи от формулировките на визиите на широка рамка
от стратегически и планови документи на:

▪ Европейско ниво - „ЕВРОПА 2020“ - СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И
ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ („Да превърнем Европейския съюз в интелигентна,
устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост,
производителност и социално сближаване“);

▪ Национално ниво - „БЪЛГАРИЯ 2020“ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 („Към 2020 г. България e държава с
конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална,
творческа и професионална реализация на личността, чрез интелигентен,
устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж“);
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2012 – 2022 („Българските райони – привлекателни за живеене,
ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж,
създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и
културно наследство“);

▪ Регионално ниво – „РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
ЗА ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020“ („ЮЦР – привлекателно място за живеене,
бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно, и
културно наследство“). „АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2010 – 2013“ („Област Пловдив –
област с устойчиво социално–икономическо развитие на основата на местни
ресурси и традиционни културно–исторически дадености, предпочитано място
за живот и работа, с европейски стандарт на живот, осигурен от
конкурентноспособна икономика“).

▪ Местно ниво – „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МАРИЦА 2005 – 2015“ („Община
„Марица” – община с европейски облик и стандарт, основани на местни ресурси,
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култура и традиции, високи технологии и иновации; Предпочитано място за
инвестиции и предприемачество; Сигурно място за живот и отдих.“).
Процес на комуникация и обсъждане на предложения от Възложителя, местната
общност и всички останали заинтересовани страни;
Приемственост с действащата визия на общинския план за развитие.
4.7.Подход за формулиране на визията:

▪ Осъществяване на експертен анализ, оценка и изводи от формулировките на
визиите на пакета от стратегически и планови документи на европейско,
национално, регионално и местно ниво;

▪ Запознаване на екипите на възложителя и изпълнителя, както и на
заинтересованите страни с действащите визии и експертния анализ на всички нива;

▪ Обсъждане на предложения за формулиране на визия за ОПР Марица по време на
обществения форум със заинтересованите страни и представителите на местната
общественост на 20 юни в залата на Общински съвет в Община Марица, гр.
Пловдив;

▪ Отразяване на направените препоръки и предложения и представяне на
окончателната ВИЗИЯ НА ОПР Марица за приемане от Сесията на Общинския съвет.
При формулировката на Визията се изхожда от следните принципни изисквания:
Първо: Визията представлява кратка формулировка, включваща в своето съдържание
ключови думи, които очертават желано състояние в дългосрочен план и отразяват
обществените нагласи. Визията на общинския план е „мечтата на хората“ за социалноикономическото и физическо състояние на общината в края на новия планов период.
Второ: При формулировката на визията се отчита, препоръката съдържаща се в
извършената Последваща оценка на изпълнението на ОПР на община Марица за периода
2007-2013 г, за приемственост с действащата визия. В тази връзка ключови думи във
формулировката на визията на община Марица са:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

„индустриален и земеделски център“;
„устойчив и перспективен инвеститорски интерес“;
„стабилен икономически ръст“;
„местно предприемачество и възможности за изграждане на клъстери“;
„природно и културно богатство“;

„благоустроена урбанизирана среда и висок жизнен стандарт“.
Трето: Визията, предлагана като формулировка в ОПР на община Марица за периода
2014-2020, отчита очертаните насоки в местното развитие за периода 2007-2013 г.,
разкрити в извършените обективни и подробни анализи в развитието на отделните
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функционални системи на социално-икономическия и инфраструктурен комплекс, на
природната среда и представени в синтезиран вид в SWOT анализа.
Четвърто: Формулировката на визията отчита и мнението и вижданията на жителите на
община Марица (съдържащи се в проведените анкетни проучвания) за това те как искат
да изглежда общината през следващите години.
Пето: Визията е рамка за формулиране на стратегическите цели на ОПР на общината за
програмния период 2014-2020 г. На основата на посочените принципни изисквания се
предлага следната ВИЗИЯ:
„Стабилен инвестиционен интерес, насочен към устойчив и интелигентен
икономически растеж, гарантиращ висок жизнен стандарт за хората, съхранена
природа и благоустроена среда за обитаване, труд и отдих“.
Така формулирана, Визията за развитието на община Марица е реалистична и постижима.
Тя отразява желанията на местната общественост и очертава стратегическите цели и
приоритети на общинския план. Приетата визия очертава най-широката рамка в която ще
се насочат усилията за развитието на общината и по този начин аргументира избора на
бъдещите интервенции, които ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените
средства и устойчиви ползи за обществото.
На следващата схема са посочени логическите стъпки за достигане до формулировката на
визията. Община Марица притежава поне три силно специфични характеристики, които са
свързани предимно с нейното местоположение. Това са: първо - близостта до Пловдив,
което осигурява фактическата възможност да разполага с голям човешки потенциал,
институционални и културни предимства; второ – цялата територия на общината е в една
от най-богатите и плодородни земи на България, която традиционно и в перспектива
може да осигурява високо придадена стойност в икономическото развитие на местната
общност; трето – на територията на общината се осъществява пресичане на две важни
урбанистични и транспортни оси от национално значение с вече изградена материална
база на високотехнологични индустриални зони и възможности за развитие на логистични
и преработващи дейности на селскостопанска продукция. Тези три специфични
характеристики на общината са фактор за зараждането и успешното развитие през
последното десетилетие на значителна инвестиционна активност в общината.
Стратегическата част на ОПР Марица 2014 – 2020 следва да намери оптималните
възможности за поддържане на този инвеститорски интерес, като насочва дейностите в
разумна посока, съхраняваща безценните качества на плодородната земя и позволявайки
свободната предприемаческа инициатива да повиши брутния вътрешен продукт по
ефективен и ефикасен начин, в интерес на гражданите на общината.
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Графика 23. Подход за формулиране на визията

4.8.Стратегически цели
Дефинираните стратегически цели са ясни и измерими. Те ще трансформират желанията
и мечтите на местната общност в намерения, които ще доведат до постигане на
описаното във Визията социално-икономическо и екологично състояние на община
Марица в края на настоящия планов период. Тези цели, отразяват контекста в който
функционира общината в момента, охарактеризиран от различни гледни точки, както и
очакванията за бъдещото състояние след осъществяването им, а именно:

▪ Изводите от анализа на силните и слабите страни на общината като
самоуправляваща се местна общност и влиянието на външните фактори
предоставящи възможности или заплахи в развитието. Тези изводи са направени не
само в резултат на „моментната снимка на състоянието на общината“, но и в
ретроспекция на проявените тенденции през последните години;

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
181

▪ Отчетени са нормативните изисквания на Новите регламенти на Кохезионната
политика на ЕС и финансовата рамка на новия планов период, които заедно със
стратегическите документи на европейско и национално ниво очертават общата
стратегическа рамка, в която ще се реализира настоящият документ през
следващите седем години;

▪ Анализирани и съобразени са желанията и аргументите на заинтересованите страни,
партньорите на общината и гражданите, получени в резултат на проведените
анкетни проучвания;

▪ Отчетени са специфичните характеристики, традициите и характерните особености
на общината, както и необходимата приемственост в развитието;

▪ Отчетени са целите и приоритетните области на новите документи на регионално и
областно равнище – РПР на ЮЦПР за периода 2014 – 2020 и Стратегията на област
Пловдив за този период;

▪ Специално са проучени намеренията на местния бизнес, като предпоставка за
ефективно съчетаване и подсилване на целите водещи до резултати от взаимен
интерес.
За достигане на ниво на развитие на общината, съответстващо на съвременните
потребности, са формулирани три стратегически цели, които се считат за
устойчиви и се разглеждат в дългосрочен план, превишаващ времето на действие на
настоящия документ:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СТИМУЛИРАНО ОТ
УСПЕШНО ПРИВЛЕЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ И ПАРТНЬОРСТВА, БАЗИРАНО НА ЗАВЪРШЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ (ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ НА
ТРИТЕ СЕКТОРА):
Формулирането на тази цел е стимулирано от инвеститорският интерес към
промишлените структури Радиново, Бенковски, Царацово, Карловско шосе,
Голямоконарско шосе, Войводиново и изградените и продължаващи да се изграждат
промишлени предприятия, складово търговски обекти, офисни комплекси, жилищни
сгради и други. Тя се базира на тенденциите от последните 10-15 години на територията
на общината да се изграждат добре работещи индустриални зони. Тази цел е насочена
също към създаване на условия за развитие на традиционно и алтернативно селско
стопанство и обвързването му с преработвателната промишленост. Тя е фокусирана за
подпомагане на малкия и средния бизнес, както и за привличане на още външни
инвестиции и създаване на трайни работни места. Целта отговаря на специфичните
дадености на общината и традиционните умения на населението. Тя ще стимулира
производството на търсени висококачествени, екологично чисти продукти в
зеленчукопроизводството, трайните насаждения, животновъдството и другите
специфични потенциали на общината с утвърдена местна запазена марка. Друг съществен
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аспект на икономическото развитие на общината е нейното утвърждаване като
транспортно-комуникационен център, предоставящ и разпределящ логистични услуги и
развиващ свързаните с тях производствени дейности. Близостта до автомагистрала
„Тракия“ продължава да предизвиква инвеститорски интерес към зона „Марица“, която
постави началото на обособяването и развитието на съвременните индустриални паркове
в България. Изборът на тази стратегическа цел съответства на съвременното социалноикономическо и пространствено планиране на националната територия, осигуряването на
свързаност с европейските транспортни коридори и развитие на допълващи дейности в
областта на комуникациите, логистиката и свободното движение на стоки и услуги.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ,
СТИМУЛИРАНО ОТ УСПЕШНО ПРИВЛЕЧЕНИ
ИНВЕСТИЦИИ И ПАРТНЬОРСТВА, БАЗИРАНО
НА ЗАВЪРШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ
(ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, СТОКИТЕ
И УСЛУГИТЕ НА ТРИТЕ СЕКТОРА):

2
3

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
Индустрия, транспорт и
логистика
Природни ресурси и селско
стопанство

4

Сътрудничество и клъстери

5

Управление и планиране

Така охарактеризирана, първата стратегическа цел прави връзката между желаният
„стабилен инвестиционен интерес към устойчив и интелигентен икономически растеж“,
заложен във ВИЗИЯТА и превръща това желание в намерение за предприемане на
адекватни мерки и реализиране на конкретни проекти в следните приоритетни области:

▪
▪
▪
▪

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: Индустрия, транспорт и логистика;
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: Природни ресурси и селско стопанство;
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: Сътрудничество и клъстери;

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: Управление и планиране.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПЪЛНОЦЕННИ ЖИЗНЕНА И ОКОЛНА СРЕДА, С БЛАГОПРИЯТНИ
УСЛОВИЯ ЗА ОБИТАВАНЕ, ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ:
Тази стратегическа цел провокира предприемането на мерки и свързаните с тях
конкретни проекти за опазване и подобряване на околната среда, балансирано
използване на културното наследство на територията на общината – прекратяване на понататъшното влошаване и превантивна защита от всички дейности, които могат да
навредят на природните и историческите дадености. Тя визира създаването на реални
предпоставки за привличане на инвестиционния интерес към общината. Такъв подход
предопределя опазване на природните ресурси и комплексно общинско развитие в
социалната сфера и условията за живот за системно подобряване качеството на
жизнената среда в населените места на общината, осигуряване на достъпни и адекватни
услуги в социалната сфера, модерна техническа инфраструктура и ефективно управление.
Стремежът е към повече възможности за устойчива заетост, достъпни и разнообразни
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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услуги във всички населени места. Целта поставя фокус и върху осигуреността с
благоприятни условия за осъществяване на разнообразните човешки дейности, преди
всичко в сферите на образованието, здравеопазването и доброто управление.
Задоволяването на потребностите на населението от образование, здравни и социални
услуги, културна дейност и спорт предпоставя подобряване на тенденциите в увеличаване
на заетостта, намаляване на миграцията и подобряване на демографските показатели.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
ПЪЛНОЦЕННИ ЖИЗНЕНА И ОКОЛНА
СРЕДА, С БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА
ОБИТАВАНЕ, ИКОНОМИЧЕСКА
РЕАЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ:

1
3
5

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
Жизнена среда, социална сфера и
културен живот
Природни ресурси и селско
стопанство
Управление и планиране

Втората стратегическа цел материализира мечтата на хората за „висок жизнен стандарт,
съхранена природа и благоустроена среда за обитаване, труд и отдих“, намерила място
във ВИЗИЯТА и превръща тази мечта в добре обосновани мерки и реални проекти в
следните приоритетни области:

▪ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: Жизнена среда, социална сфера и културен живот;
▪ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: Природни ресурси и селско стопанство;
▪ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: Управление и планиране.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСЪВЪРШЕНСТВАНИ УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНОТО
ОБЩИНСКО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Третата цел изразява намерението на общинското ръководство и заинтересованите
страни да усъвършенстват управлението на комплексното общинско развитие с акцент в
продължаване на започнатите инициативи през изтеклия планов период в областта на
устройството на територията. Наличието на Регионална устройствена схема за пет съседни
общини и ОУП на община Марица са важна предпоставка за осъществяване на това
намерение. Въведени са правила за структуриране на територията на общината,
организация на пространствените и устройствени изисквания към изграждането и,
структуриране на функциите. Внедрена е концепция „ПУЛСАР” с йерархично групиране на
селищата и определени главни и подчинени населени места и връзки с център с. Труд.
Стабилната селищна мрежа на община Марица попада в 30 минутния изохрон на
транспортна достъпност до Пловдив, който е център на растеж и доставчик на
висококачествени комплексни услуги. Този факт, както и високото качество на
обработваемите земи с възможност за напояване, подходящи за зеленчукопроизводство
и трайни насаждения изискват прецизно и целенасочено управление в устройството на
територията. Освен това в рамките на тази цел се стимулира междуобщинско
сътрудничество за създаване на обща зелена система и прилагане на мерки за избягване
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
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на отрицателното въздействие на климата върху човешката дейност. Могат да се създадат
предпоставки за връзка между наука, образование и производство чрез клъстърни
организации на местно, регионално и международно ниво.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
УСЪВЪРШЕНСТВАНИ УПРАВЛЕНИЕ НА
КОМПЛЕКСНОТО ОБЩИНСКО
РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА:

4

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
Сътрудничество и клъстери

5

Управление и планиране

Третата стратегическа цел отразява желанието на жителите на общината за „съхранена
природа и благоустроена среда“ посочено във ВИЗИЯТА, като набелязва необходимите
мерки и проекти в следните приоритетни области:

▪ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: Сътрудничество и клъстери;
▪ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: Управление и планиране.
4.9.Приемственост между стратегическите цели и приоритетите на ОПР Марица 20142020 г. с тези на ОПР Марица 2007-2013 г.
Формулираните в настоящия документ нови стратегически цели отчитат изводите от
изпълнението на предходния ОПР на Марица, като ги пречупват през призмата на
съвременните социално-икономически условия и потребности на населението. Те също
така адресират необходимостта от продължаване прилагането на принципите на
интегрираност, устойчивост и сътрудничество на различни нива в следващите етапи на
планиране за постигане на приемственост и запазване на положителните ефекти от
реализирането на времево-определените конкретни цели.
В ОПР Марица 2007-2013 г. са предложени 3 стратегически цели (наричани още в плана
„приоритети”), конкретизирани от специфични цели, имащи за задача да насочват
„ограничените общински средства там, където ще се получи най-голям резултат”. Това са:

▪ Стратегическа цел 1: Създаване на конкурентноспособна местна икономика,
основана на знанието;

▪ Стратегическа цел 2: Опазване на околната среда. Поддръжка и доизграждане на
инфраструктурата;

▪ Стратегическа цел 3: Развитие на човешките ресурси и по-висок жизнен стандарт.
ОПР на община Марица за периода 2014-2020 г. надгражда и адаптира старите цели към
актуалните условия и потребности на общността, поставяйки нова задача пред тях: да
бъдат „устойчиви и да се разглеждат в дългосрочен план, превишаващ времето на
действие на настоящия документ”. Поради тази причина отново са предложени три
стратегически цели – в случая те са продължени в така наречените „приоритетни
области”. Важно е да се обърне внимание, че последните не са строго подчинени на
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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определена стратегическа цел, а напротив – спомагат за реализацията на повече на една
от тях и по този начин допринасят за по-висок синергичен ефект на резултатите и ефектите
от тяхното изпълнение.
Новопредложените стратегически цели са формулирани, както следва:

▪ Стратегическа цел 1: Динамично икономическо развитие, стимулирано от успешно
привлечени инвестиции и партньорства, базирано на завършен производствен
цикъл (интегриране на продуктите, стоките и услугите на трите сектора);

▪ Стратегическа цел 2: Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни условия
за обитаване, икономическа реализация и културен живот;

▪ Стратегическа цел 3: Усъвършенствани управление на комплексното общинско
развитие и устройство на територията.
Предложената от екипа Стратегическа цел 1 кореспондира със старата цел 1, като
обръща внимание не само на земеделието, но на целия селскостопански сектор и залага
нуждата не само от обвързването му с преработвателната промишленост, но и от
затваряне на производствения цикъл, интегрирайки продуктите, стоките и услугите от
трите сектора на икономиката. Освен акцента върху развитието на малкия и среден
бизнес е отчетена и близостта до автомагистрала „Тракия“ като катализатор за
утвърждаване на територията като транспортно-комуникационен център и
привлекателността й за външни инвестиции.
Втората стратегическа цел остава фокусирана върху опазването на околната среда,
поддръжката и доизграждането на инфраструктурата, добавяйки задачи като опазване на
културното наследство във всичките му аспекти и създаване на повече възможности за
устойчива заетост. Към тях се съчетава и задоволяването на потребностите на
населението от образование, здравни и социални услуги, културна дейност и спорт,
засегнати от Стратегическа цел 1 на предходния ОПР.
Третата стратегическа цел поставя акцент върху продължаване на започнатите
инициативи през изтеклия планов период в областта на устройството на територията и
разширява хоризонта на дейностите, поставяйки на дневен ред необходимостта от
изграждане на междуобщински и други партньорства и съвместно управление. Тук
резултатите от изпълнението на предишната цел 3 за развитие на човешките ресурси са
предпоставка за създаване на по-силна връзка между наука, образование и производство
чрез клъстерни организации на местно, регионално и международно ниво.
По този начин е постигната приемственост с предходния планов период и е адресирана
необходимостта от продължаващи действия в определените насоки вбъдеще, за да бъдат
постигнатите благоприятни резултати устойчиви във времето.
4.10.Приоритетни области
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Приоритетните области за развитие на община Марица произтичат от визията за развитие
и поставените стратегически дългосрочни цели. Те определят посоката на развитие и
рамката на инвестиционни усилия от страна на общината. Приоритетните области
представляват сферите за действие, където следва да се концентрират финансовите
ресурси и общинските инициативи през следващия програмен период.
Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и
подчинени само на една определена стратегическа цел, а допринасят за постигането на
повече от целите. Приоритетните области са организирани като съчетание от прецизно
формулирани мерки, разкриващи какви дейности и проекти трябва и може да се
реализират в общината. Различните мерки в една или повече области са тематично
свързани за да се осигури по-голяма ефективност и синергия между очакваните от
осъществяването им резултати. Мерките са отворени и се конкретизират с допълнителни
проекти през целия следващ програмен период. В този смисъл, въздействието на мерките
не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Мерките
следва да насочват и всички останали инициативи в общината до 2020 г. Отношенията
между стратегическите цели и приоритетните области схематично могат да бъдат
представени по следния начин:
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Графика 24. Визия, стратегически цели, приоритетни области

Подробното описание на петте приоритетни области съдържа няколко основни елемента,
както и причините за избора и формулировката на всяка една от тях. Всяка област
разполага с пакет от оперативни мерки, които поясняват желаните интервенции.
4.10.1.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: Жизнена среда, социална сфера и културен живот
Приоритетната област обхваща широк спектър от необходими действия, произтичащи от
аналитичната част на плана, консултациите със заинтересованите страни и действащите
планови документи и секторни стратегии, които се отнасят до комуналните услуги,
културната сфера, състоянието на урбанизираната среда и инфраструктурите. Това е
приоритетната област, където има добър опит за реализиране на проекти, финансирани
от Структурните фондове на ЕС. Социалната сфера е силно чувствителна по отношение
приоритизирането на ресурсите. В тази сфера не могат да се наблюдават бързи резултати
и възвръщаемост на вложените средства. Нейното пренебрегване, обаче, води да трайни
увреждания в качеството на най-ценния национален ресурс – човешкият фактор.
Общоизвестни са проблемите в здравеопазването, образователното равнище на
населението, квалификацията, социалните услуги. Лошото състояние на изброените
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сектори е тясно свързано с демографския проблем, миграцията, безработицата, ниската
производителност и др. Очаква се в тази област да бъдат предприети мерки за
предоставянето на нови социални услуги и подобряването на съществуващите
(здравеопазване и образование). Повишаването на образоваността на населението и
предоставянето на благоприятни условия за развитие на местната промишленост са
двигател за намаляване на негативните стойности на безработицата и отрицателния
механичен прираст. Както по отношение на проектите в областта на жизнената среда и
инфраструктурите, така и в социалната сфера, общината има натрупан практически опит,
който следва да бъде рационално използван. През този планов период се запазва
тенденцията за предпочитание и обществен интерес към тези проекти. Специален акцент
в проектите по подобряване на физическата среда и инфраструктурите е насърчаване
приложението на мерки за енергийна ефективност и използването на възобновяеми
енергийни източници. Предвижда се газифициране на производствените и битовите
дейности.
Реализацията на заложените мерки ще допринесе за постигането основно на
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „ПЪЛНОЦЕННИ ЖИЗНЕНА И ОКОЛНА СРЕДА, С БЛАГОПРИЯТНИ
УСЛОВИЯ ЗА ОБИТАВАНЕ, ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ“, но косвено
ще допринесе и за осъществяването на мерките и проектите от останалите две
стратегически цели.
Мерки за подобряване на жизнената среда, социалната сфера и културния живот в
община Марица:

▪ Мярка 1.1. Подобряване на съществуващите, планиране и изграждане на нови места
за спорт и отдих;

▪ Мярка 1.2. Отпимизиране на услугите свързани с доболничната медицинска и
стоматологична помощ;

▪ Мярка 1.3. Осигуряване на необходимите места в детските градини и оптимизиране
на образователната система съобразно нуждата от качествени образователни услуги
и демографските тенденции;

▪ Мярка 1.4. Насърчаване на младежкото развитие за постигане на високо
образователно равнище,
характеристика;

качествена

заетост

и

благоприятна

демографска

▪ Мярка 1.5. Прилагане на методите „учене чрез работа” и „учене през целия живот”
за повишаване на икономическата активност и заетостта сред всички възрастови и
етнически групи;

▪ Мярка 1.6. Изграждане на необходимата среда за предоставяне на пълноценни
социални услуги, вкл. от резидентен тип, и разнообразен културен живот на
социалните групи в риск и затруднено положение;
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
189

▪ Мярка 1.7. Осъвременяване на сградния фонд и функциите на читалищата;
▪ Мярка 1.8. Реновиране и консервация на църкви и засилване ролята на църковните
настоятелства в осъществяването на социални дейности;

▪ Мярка 1.9. Систематизиране, проучване и осигуряване на ресурси и инициативи за
представяне на археологическото и архитектурно наследство в общината;

▪ Мярка 1.10. Съхраняване и споделяне на местните исторически разкази и легенди,
специфика на народното творчество и селския начин на живот;

▪ Мярка 1.11. Насърчаване мотивацията на младите хора за собственото им развитие
и ефективната им реализация в обществения живот чрез създаване на МИКЦ на
територията на община „Марица”
4.10.2.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: Индустрия, транспорт и логистика:
В община Марица преобладават малките предприятия и броят им нараства,
същевременно големите (макро) предприятия имат съществената роля за добрите
икономически показатели. Вторичният сектор е водещ в местната икономика, подкрепен
от добра общинска политика за привличане на месни и чужди инвестиции. Съществува
промишленост с многоотраслов характер, като преобладава преработвателната на
селскостопански суровини. Третичният сектор е стабилен и се осъществява на пазарен
принцип. Добрата транспортна осигуреност е друга важна предпоставка за
диверсификацията в развитието на местната икономика и съответно намаляване на
безработицата и отрицателния механичен прираст. Напълно изградената пътна и
железопътна мрежа и доброто състояние на пътищата от I и II клас са добра предпоставка
за развитие на туризъм и промишленост, което ще подобри благосъстоянието на
местното население и ще намали отрицателния механичен прираст. На територията на
общината се пресичат важни национални транспортни направления. Този факт спомага за
развитието на логистични дейности и специфични производства, което от своя страна ще
допринесе за целесъобразното използване на полезните изкопаеми, повишаването
ефективността на труда и развитието на аграрно-промишлено производство и за растежа
на местната икономика.
Планираните мерки и проекти в рамките на тази приоритетна област допринасят за
постигане основно на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ,
СТИМУЛИРАНО ОТ УСПЕШНО ПРИВЛЕЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ И ПАРТНЬОРСТВА, БАЗИРАНО НА
ЗАВЪРШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ (ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, СТОКИТЕ И
УСЛУГИТЕ НА ТРИТЕ СЕКТОРА)“. Успешно приложените мерки и проекти също така
косвено ще окажат своето въздействие в социалната сфера, опазването на околната
среда, модернизирането на инфраструктурите и подобряването на комуналните услуги.
Мерки за поддържане на инвеститорския интерес към индустрията, транспорта и
логистиката в община Марица:
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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▪ Мярка 2.1. Осигуряване на съвременни и свързани с републиканската пътна мрежа
складови и логистични бази;

▪ Мярка 2.2. Изграждане на модерни индустриални зони, осигурени с удобен
транспортен достъп и с подходящи пространства за обслужващи, търговски и
смесени функции;

▪ Мярка 2.3. Развитие на традиционните и перспективните отрасли на индустриалния
сектор – хранително-вкусова промишленост, металообработване и машиностроене,
дървообработване и производство на мебели, производство на химически
продукти;

▪ Мярка 2.4. Обновяване и адаптиране за съвременни икономически цели на
съществуващите стопански дворове;

▪ Мярка 2.5. Прилагане на подходи и стратегии за развитие капацитета на наличните
и създаване на нови МСП в приоритетните икономически отрасли;

▪ Мярка 2.6. Рехабилитация на съществуващите и изграждане на липсващите
транспортни връзки между села от общината;

▪ Мярка 2.7. Изграждане на рентабилни обходни пътища и пътни възли за подобрена
връзка с/между основната автомобилна и жп инфраструктура;

▪ Мярка 2.8. Оптимизиране на междуселищния обществен транспорт в рамките на
общината, както и на връзките й с град Пловдив и с летище Пловдив.
4.10.3.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: Природни ресурси и селско стопанство:
Доброто географско местоположение на общината, големия дял обработваеми
земеделски земи и традициите в отглеждането на трайни насаждения и
животновъдството са предпоставка за развитието на проспериращо земеделие.
Заинтересованите лица, отговорите на анкетираните граждани и изводите от анализа за
силните и слабите страни, възможностите и заплахите подчертават благоприятните
условия в общината за развитие на селското стопанство като ефективен и печеливш
отрасъл. Наличието на обширни обработваеми земеделски площи, традициите в
зеленчукопроизводството и животновъдството, възможностите за отглеждане на трайни
насаждения (овошки и лозя) очертават значим общински потенциал, който следва
разумно и целенасочено да бъде използван. Развитието на ефективно селско стопанство и
възстановяването на традиционни за общината земеделски производства са една от
основните възможности за подобряване на пазара на труд, подкрепа и стимулиране на
малкия и среден бизнес и повишаване на инвестиционната активност. Този потенциал
може да възроди промишленото производство на търсени продукти на хранителновкусовата промишленост, които при подходящ маркетинг и реклама могат да получат
собствен бранд. Свързани с тези възможности са планираните мерки за развитие на
селски туризъм.
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Така охарактеризирана тази приоритетна област допринася за постигане основно на
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СТИМУЛИРАНО ОТ
УСПЕШНО ПРИВЛЕЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ И ПАРТНЬОРСТВА, БАЗИРАНО НА ЗАВЪРШЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ (ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТРИТЕ
СЕКТОРА)“. Успешно приложените мерки в тази област, както и добре реализираните
проекти ще дадат своето благотворно отражение, качеството на физическата среда,
услугите и състоянието на околната среда. Съществуват над 300 археологически обекта от
различни цивилизации и епохи, както и наличие на обекти от периода на Възраждането и
Освободителните борби. Богато и съхранено е наследството от легенди и истории,
предания, лечителски практики и др. Опазването на природата е в основата на
концепцията за устойчиво развитие. Предвидените мерки са с акцент върху подобряване
на компонентите на околната среда, защитата на природното наследство и
популяризиране на биологичното разнообразие. Има налична проектна готовност регионален, Генерален план за водоснабдяване и канализация на Централен район на Р
България за ВиК ЕООД – Пловдив; сключен е заем със Световната банка за изпълнение на
„Проект за развитие на Общинската инфраструктура”; има проектна готовност за
водоснабдяване и за канализация и за ПСОВ за обектите включени в краткосрочния план
на РГП 2014-2020 г.
Предвидените мерки в рамките на тази приоритетна област предлагат интервенции
насочени едновременно към постигането на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „ПЪЛНОЦЕННИ
ЖИЗНЕНА И ОКОЛНА СРЕДА, С БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБИТАВАНЕ, ИКОНОМИЧЕСКА
РЕАЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ“ и към останалите две цели.
Мерки за опазване и разумно използване на природните ресурси и развитие на
селското стопанство в община Марица:

▪ Мярка 3.1. Опазване на почвите от замърсяване и от неподходящо застрояване, с
оглед запазване на земеделската им функция;

▪ Мярка 3.2. Опазване на водните ресурси в общината чрез обновяване на мрежите,
съоръженията и оборудването на водоснабдителната и канализационна система,
вкл. и системите за третиране на отпадъчните води;

▪ Мярка 3.3. Рекултивация и възстановяване ландшафта на неефективни кариери за
инертни материали;

▪ Мярка 3.4. Гарантиране опазването на защитените територии и зони в общината,
популяризиране на природните им богатства с развитието на екотуризъм;

▪ Мярка 3.5. Доразвитие на зелената система в общината за ограничаване шумовото
замърсяване, подобряване качеството на атмосферния въздух и защита на
земеделската продукция – изграждане на защитни зелени пояси и крайпътно
озеленяване;
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▪ Мярка 3.6. Провеждане на регулярен мониторинг на качеството на околната среда,
на основните източници на замърсявания и на възможните природни рискове;

▪ Мярка 3.7. Развитие, популяризиране и утвърждаване на общината като център на
професионалното образование в областта на земеделието;

▪ Мярка 3.8. Обновяване и поддържане на напоителните мрежи и съоръжения за
увеличаване на поливните земеделски площи;

▪ Мярка 3.9. Стимулиране на интензивно земеделие на база приоритетно отглеждане
на традиционните за общината култури – зърнени култури, зеленчуци, трайни
насаждения и ориз;

▪ Мярка 3.10. Подобряване на материалната база и техническото оборудване на
животновъдните стопанства с оглед възстановяване значимостта на отрасъла;

▪ Мярка 3.11. Осигуряване на единен маркетинг на земеделската продукция в
общината и подпомагане сертифицирането на местни продукти;

▪ Мярка 3.12. Развитие на газопреносната и газоразпределителната мрежа,
съпътствано от целенасочено стимулиране на газопотреблението в бита и
индустрията;
4.10.4.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: Сътрудничество и клъстери:
Съвременните предизвикателства пред социалното и икономическото развитие
определят важна роля за сътрудничеството между различни актьори – институции, фирми
и сдружения. Наличието на общи проблеми и ограничените ресурси изискват
формирането на работещи партньорства, в които обединените възможности и усилия
стават ефективен инструмент за развитие. Именно съвместното действие на различни
равнища и в различни сфери е основният мотив за дефинирането на приоритетната
област. Спецификата на община Марица – функционалната й обвързаност с община
Пловдив, вече формираният активен диалог между общинската администрация и бизнеса
– са допълнителна обосновка за нуждата от последователни инициативи за насърчаване
на сътрудничеството и работата на клъстерни структури.
Приоритетната област съсредоточава действия за развитието на устойчиво
междуобщинско сътрудничество, с акцент върху икономическия растеж в регион
Пловдив, в което община Марица заема важна позиция. Предвидено е укрепването на
диалога и общите инициативи между общинската администрация и местния
неправителствен сектор, с оглед предоставянето на по-качествени и достъпни услуги за
населението. Много важна необходимост е прилагането на подходящи модели за
създаването на перспективни икономически клъстери с конкурентоспособни стоки и
услуги. Определящо е допълването между трите икономически сектора,
специализираното професионално образование, местната власт и партньори от други
общини/региони/държави.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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В рамките на тази приоритетна област се предлагат интервенции насочени предимно към
постигането на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: „УСЪВЪРШЕНСТВАНИ УПРАВЛЕНИЕ НА
КОМПЛЕКСНОТО ОБЩИНСКО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“. Няма
съмнение, че успешно реализираните проекти в тази област ще допринесат и за
постигането на другите две цели на плана.
Мерки за осъществяване на сътрудничество и изграждане на клъстери в община
Марица:

▪ Мярка

4.1. Стимулиране на партньорства между Община Марица и
неправителствения сектор за осигуряване на по-качествени и по-разнообразни
социални дейности и културен живот;

▪ Мярка 4.2. Формиране на трайни партньорства между Община Марица и други
общини от региона – междуобщинско сътрудничество в областите образование,
здравеопазване, селско стопанство, индустрия, туризъм и транспорт;

▪ Мярка 4.3. Активна роля на Община Марица в планирането и развитието на
регионалната икономика;

▪ Мярка 4.4. Създаване на нови клъстери и развитие на техния капацитет, продукти и
услуги;

▪ Мярка 4.5. Обособяване на устойчив икономически цикъл в общината, базиран на
връзките между професионално образование-добив на ресурси-производствологистика-транспорт-търговия.
4.10.5.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: Управление и планиране:
Всички начинания, които общината ще предприеме за изпълнение на ОПР до 2020, са
свързани с добро и ефективно управление на всички ресурси (човешки, организационни,
финансови и материални) с които тя разполага. Сферата на управлението е ключов фактор
за успеха на плана. Доброто управление зависи от добър и гъвкав административен
капацитет на структурите и звената, които са отговорни за изпълнението, контрола и
резултатите но ОПР 2014 – 2020. Новият планов период предвижда достатъчно средства
за укрепване на човешките ресурси и изграждане на административния капацитет. Планът
се отнася сериозно към тази възможност и предвижда редица мерки и проекти в тази
приоритетна област. Тези мерки ще стимулират инициативи за задържане на младото
население и постигане на демографски баланс. Доброто управление, повишаването на
образователното ниво на населението и осигуряването на квалифицирани кадри ще
направи общината по-привлекателна за инвеститори и т.н.
Формално в рамките на тази приоритетна област се предлагат интервенции насочени
предимно към постигането на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: „УСЪВЪРШЕНСТВАНИ УПРАВЛЕНИЕ
НА КОМПЛЕКСНОТО ОБЩИНСКО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“. Безспорно
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е, че подобряването на управлението и повишаването на административния капацитет ще
гарантират постигането на другите две цели на плана, а чрез тях и на желаната ВИЗИЯ.
Мерки за усъвършенстване на управлението и планирането в община Марица:

▪ Мярка 5.1. Координирано прилагане на Общия устройствен план на Община
Марица и Общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020, заедно с
прилежащите секторни документи;

▪ Мярка 5.2. Увеличаване капацитета на общинската администрация за адекватно
разработване и ефективно управление на проекти, вкл. финансирани от Фондовете
на ЕС и по модела на ПЧП;

▪ Мярка 5.3. Оптимизиране на транспортната схема на Община Марица и създаване
на предпоставки за по-добри вътрешна и външна свързаност и достъпност;

▪ Мярка 5.4. Осигуряване на устройствена основа за обособяване и изграждане на
конкурентоспособни терени за складови и производствени дейности, в съответствие
с предвижданията на Общия устройствен план на общината;

▪ Мярка 5.5. Провеждане на устройствената политика на Община Марица с оглед
предоставяне на привлекателни условия за частни инвестиции при отчитане
съображенията за опазване на ценни земеделски земи;

▪ Мярка 5.6. Развитие на инструментите за електронно управление и обслужване, вкл.
чрез разработването и поддържането на интегрирана ГИС платформа;

▪ Мярка 5.7. Обезпечаване на жителите на общината от разнообразни функции и
дейности като се формират взаимодействащи си групи от села, според концепциите
от Общия устройствен план на община Марица.
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5.ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на
общинския план за развитие. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни
области от стратегията на ОПР, както и по приложените разнообразни финансови източници. В Индикативната финансова таблица са
събрани прогнозните стойности на всички проекти от Програмата за реализация на общинския план (т. 9). Обратно, индикативната
финансова таблица се разгръща в конкретните стойности на дефинираните проекти в Списъка с проекти за реализация през периода
2014-2020 (т. 9.2).
Местно публично финансиране
Приоритетна област

Приоритетна област 1
"ЖИЗНЕНА СРЕДА, СОЦИАЛНА
СФЕРА И КУЛТУРЕН ЖИВОТ"
Приоритетна област 2
"ИНДУСТРИЯ, ТРАНСПОРТ И
ЛОГИСТИКА"
Приоритетна област 3
"ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И
СЕЛСКО СТОПАНСТВО"
Приоритетна област 4
"СЪТРУДНИЧЕСТВО И
КЛЪСТЕРИ"
Приоритетна област 5
"УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ"

ОБЩО

В т. ч.
Общински
съфинанс.
бюджет
на ОП

Общ
дял

Външно публично финансиране
Централен
бюджет

Общ
дял

Фондове
на ЕС

Общ
дял

Частно финансиране

Други
източници

Общ
дял

Частни
инвестиции

Общ
дял

ОБЩО

8 967

212

7,39%

26 506

21,83%

84 425

69,54%

1 500

1,24%

0

0,00%

121 398

36 306

0

22,32%

51 843

31,86%

15 558

9,56%

50 000

30,73%

9 000

5,53%

162706

14 253

11 673

5,44%

29 575

11,29%

208 242

79,49%

0

0,00%

9 900

3,78%

261 970

1 000

0

0,46%

0

0,00%

5 500

2,53%

0

0,00%

210 500

97,00%

217 000

9 190

90

78,55%

180

1,54%

1 530

13,08%

0

0,00%

800

6,84%

11 700

69 716

11 975

9,03%

108 104

13,95%

315 254

40,68%

51 500

6,64%

230 200

29,71%

774 774
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6.СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА
6.1. Подход за разработването на системата от индикатори
Системата от индикатори е част от системата за наблюдение, оценка и актуализация на
ОПР Марица. Системата дава възможност да бъде измерен ефектът от прилагането на
плана и конкретно програмите и политиките заложени в него. Тя е основен инструмент за
проследяване на заложените в ОПР цели, приоритети и мерки. Залагането на индикатори
е и основна предпоставка за извършването на оценки на общинските планове. Оценките,
предвидени според Методическите указания са съответно – предварителна, междинна и
последваща и се извършват периодично във времевия обхват на действие на плана.
Изборът на подходящи индикатори се базира на съвременните методи за наблюдение и
оценка в стратегическото планиране и е съобразени със специфичните характеристики на
стратегическата част на ОПР Марица. Основни етапи в изготвянето на индикатори са
анализ, организиране и избор на индикатори за целите на настоящия ОПР. Избраните
индикатори обхващат широк спектър от теми, които пряко се отнасят към
икономическото, социално и екологично развитие на общината. Същевременно са
обвързани с общите индикатори в областта на регионалната политика и целите за
постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г.
За всеки индикатор в системата е посочена мерна единица, източник на информация,
интервалите, през които ще бъде събирана информация за него, начална и целева
стойност. Определени индикатори нямат начална стойност (това са индикаторите,
отбелязани с „X”), което се дължи на липсата на информация за тях. Благодарение на
измеримостта, системата от индикатори дава възможност да се отчете напредъкът и
влиянието на дадена политика на местно ниво. При неизпълнение на заложените
стойности е необходимо тя да бъде ревизирана и коригирана.
Важна и неизменна част от системата за наблюдение и оценка е информационното
осигуряване на индикаторите. Необходимо е организиране на периодично събиране,
обработка и систематизиране на информацията необходима за измеримост на
индикаторите. За успешното събиране на нужната информация е необходимо изграждане
на добро и ефективно взаимодействие между общинските звена и представителите на
експлоатационните ведомства, териториалните подразделения на националните
дирекции, неправителствения и частния сектор. Целесъобразно е общинската
администрация да поддържа база данни, която да включва заложените индикатори и,
която да функционира като вътрешна информационна система. Общинската
администрация e и основен източник на информация за развитието на общината.
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Критерии за избор на индикатори
За целта на разработването на ефективна и обективна система за наблюдение и оценка са
спазени следните критерии за избор на индикатори:

▪ Измеримост – индикаторите да бъдат количествено измерими. Измерването на
точната стойност на индикатора в определени моменти, позволява да се определи
промяната на показаната от индикатора характеристика за даден период от време.

▪ Обвързаност на индикаторите с предвижданията на ОПР (цели, приоритети, мерки)
и общата визия за развитие на община Марица;

▪ Информационна обезпеченост на индикаторите – да бъдат актуални и достоверни и
да дават точна стойност чрез използване на статистически данни на официални
институции;

▪ Периодичност на измерването на индикаторите – да бъде възможно измерването
на изпълнението на заложените политики с определена повтаряемост във времето
6.2. Източници на информация
Основно условие за работеща и ефективна система за наблюдение и оценка е наличието
на актуална и достоверна информация, която дава точна стойност за търсения параметър.
За набиране на изходната информация за настоящата система от индикатори са
използвани официални източници и налична статистическа информация от: НСИ, Агенция
по заетостта /АЗ/, Агенция пътна инфраструктура /АПИ/, Информационната система за
упра¬вление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/, РИОСВ
Пловдив.
6.3. Видове индикатори
С цел комплексно и ефикасно проследяване на напредъка по настоящия общински план
за развитие индикаторите са разделени на Индикатори за въздействие и Индикатори за
резултат.
Индикаторите за въздействие са отнесени към визията и стратегическите цели на плана.
Те отразяват цялостната ефективност на плана и въздействието върху развитието на
общината през наблюдавания период. Въздействието е с по-дългосрочен ефект и е
препоръчително по-продължително наблюдение. Информационната осигуреност на
общинската администрация и наличието на база данни от системата за наблюдение са
предпоставки за добра измеримост на въздействието от извършваните политики на
местно ниво. Индикаторите за въздействие надграждат тези за резултат като показват
общото състояние на общината.
Индикаторите за резултат се отнасят към конкретни постигнати стойности, отнесени към
съответните приоритетни области и мерки. Те проследяват динамиката в общинското
развитие и отразяват количествено измеримите мерки, заложени в плана.
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6.3.1. Индикатори за въздействие

№

Индикатор за въздействие

Мерна единица

Източник на
информация

Период на отчитане

Базова
стойност
(година на
отчитане)

Междинна
стойност
(2017 г.)

Целева стойност
(2020 г.)

Стратегическа цел 1: Динамично икономическо развитие, стимулирано от успешно привлечени инвестиции и партньорства, базирано на
завършен производствен цикъл (интегриране на продуктите, стоките и услугите на трите сектора)
хил. лв.

НСИ, ТСБ –
Пловдив

годишно

427 759 (2011)

490 000

560 000

Брой на предприятията в
общината

брой

НСИ

годишно

1032 (2012)

1070

1114

3

Брой заети лица

брой

АЗ, община
Марица

годишно

10 947 (2012)

11 900

12 500

4

Дял на нетните приходи от
продажби спрямо област
Пловдив

процент

НСИ, ТСБ-Пловдив

годишно

7,7% (2012)

8,4%

10%

5

Коефициент на безработица

процент

АЗ, ТСБ-Пловдив

годишно

10,01% (2012)

9,7%

9%

1

Придобити ДМА

2

Стратегическа цел 2: Пълноценна жизнена и околна среда, с благоприятни условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот
6

Дял на населението с основно и
по-ниско образователно
равнище

процент

НСИ

годишно

45,9% (2011)

55%

60%

7

Дял на населението с висше
образование

процент

НСИ

годишно

7,6 % (2011)

9%

11%

8

Механичен прираст

брой

НСИ

годишно

32 (2012)

50

70
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9

Осигуреност с медицински кадри
в общината (общопрактикуващи,
стоматолози, медицински
специалисти)

брой

община Марица

годишно

55 (2012)

60

70

10

Информационни кампании за
повишаване екологичната
култура на населението

брой

община Марица

годишно

0

+5

+10

Стратегическа цел 3: Усъвършенствани управление на комплексното развитие и устройство на територията

11

Брой младежи наети на работа
или стартирали собствен бизнес,
след преминала социална
програма

брой

община Марица

годишно

0

15

30

12

Обем на привлечените средства
по оперативните програми и
ПРСР

млн. лв.

община Марица

годишно

0

40

120

13

Брой разработени проекти,
програми, стратегии съвместно с
други общини

брой

община Марица

годишно

0

2

5
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6.3.2. Индикатори за резултат
№

Индикатор за резултат

Мерна единица

Източник на
информация

Период на отчитане

Базова
стойност
(година на
отчитане)

Междинна
стойност
(2017 г.)

Целева стойност
(2020 г.)

Приоритетна област 1: Жизнена среда, социална сфера и културен живот

1

Брой лица обхванати от проекти
за интеграция на рискови
социални групи на пазара на
труда

брой

Община Марица

годишно

0

30

50

2

Реализирани проекти за
подобряване на социалните
услуги

брой

Община Марица

годишно

0

20

50

3

Брой на обхванатите деца от
предучилищни услуги

брой

НСИ

годишно

88 (2012)

>100

>120

4

Брой ученици, завършили средно
образование

брой

НСИ, Община
Марица

годишно

5592

5690

5800

5

Брой детски заведения

брой

НСИ

годишно

15 (2012)

17

19

6

Брой общообразователни
училища

брой

НСИ

годишно

13 (2012)

14

14

7

Обновени читалища, църкви,
недвижимо културно наследство

брой

Община Марица

годишно

0

>10

>20

8

Създадени читалищни музейни
изложби

брой

Община Марица

годишно

0

>8

>15
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№

Индикатор за резултат

Мерна единица

Източник на
информация

Период на отчитане

Базова
стойност
(година на
отчитане)

Междинна
стойност
(2017 г.)

Целева стойност
(2020 г.)

9

Изградени нови спортни
съоръжения

брой

Община Марица

годишно

0 (2014)

>4

>6

10

Проведени спортни мероприятия
със (съ)организатор община
Марица

брой

Община Марица

годишно

12

>18

>24

11

Реконструирани спортни
съоръжения

брой

Община Марица

годишно

0 (2014)

>5

>12

12

Създаване на достъпна среда за
лица с увреждания в обществени
сгради и градска среда

брой монтирани
съоръжения

Община Марица

годишно

Х

>6

>12

13

Брой реконструирани (обновени)
публични пространства

брой

Община Марица

годишно

0

+7

+15

14

Брой публични/ жилищни сгради
с внедрени мерки за енергийна
ефективност

брой

Община Марица

годишно

0 (2014)

>6

>12

15

Брой изпълнени проекти с
младежка насоченост

брой

Община Марица

годишно

0 (2014)

>10

>15

Приоритетна област 2: Индустрия, транспорт и логистика
16

Брой на регистрираните МСП
предприятия

брой

НСИ

годишно

Х

+10

+23

17

Брой превозени пътници в
обществен транспорт/годишно

брой

АПИ, Община
Марица

годишно

Х

Х

Х
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№

Индикатор за резултат

Мерна единица

Източник на
информация

Период на отчитане

Базова
стойност
(година на
отчитане)

Междинна
стойност
(2017 г.)

Целева стойност
(2020 г.)

18

Обновени спирки на масов
общински транспорт

брой

Община Марица

годишно

Х

+20

+40

19

Брой шумозащитни устройства

брой

Агенция „Пътна
инфраструктура,
община Марица

годишно

Х

+10

+20

20

Дължина на извършените
ремонтни дейности на
общинските пътища

км

Агенция „Пътна
инфраструктура,
община Марица

годишно

Х

16,3

26,25

21

Изградени отклонения, обходни
трасета, връзки

км

Агенция „Пътна
инфраструктура,
община Марица

6 години

0

15 км

43,7 км

22

Изградени подлези и надлези на
жп прелеза на територията на
общината

брой

Община Марица

3 години

Х

+3

+5

23

Изграждане на нова подстанция
110/20 kV „Царацово”

брой

Община Марица

6 години

0

0

1

24

Изграждане на възлова станция
20 kV „Радиново”

брой

Община Марица

6 години

0

0

1

25

Реализирани инвестиции в
съществуващите индустриални
зони

млн. лв.

Община Марица

годишно

Х

>1

>3
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№

Индикатор за резултат

Мерна единица

Източник на
информация

Период на отчитане

Базова
стойност
(година на
отчитане)

Междинна
стойност
(2017 г.)

Целева стойност
(2020 г.)

Приоритетна област 3: Природни ресурси и селско стопанство

26

Дял на произведената продукция
в отрасъл селско, горско и рибно
стопанство

27

%

НСИ, ТСБ –
Пловдив

годишно

2.02

3.5

5

Брой на регистрираните
предприятия в сектор селско,
горско и рибно стопанство

брой

НСИ

годишно

144

170

240

28

Брой регистрирани сдружения на
земеделски производители

брой

община Марица

годишно

0

>3

>5

29

Площ на земите с трайни
насаждения

ха

Агенция по
кадастър

3

1653.5

>1850

>2100

30

Извършени ремонтни дейности
на обекти и съоръжения на
хидромелиоративната
инфраструктура в общината

брой

община Марица

годишно

0 (2014)

+5

+10

31

Емисии на вредни вещества –
прах, въглероден оксид, серен
диоксид, азотни оксиди, летливи
органични съединения и
органични вещества в
атмосферния въздух

(ПДК)

Регионалната
инспекция по
околна среда и
води (РИОСВ)
Пловдив

месечно

без
превишаване
на ПДК (2013)

без
превишаване
на ПДК

без
превишаване на
ПДК
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Източник на
информация

Период на отчитане

Базова
стойност
(година на
отчитане)
мониторинг по
физикохимични
елементи

Междинна
стойност
(2017 г.)

Целева стойност
(2020 г.)

мониторинг по
физикохимични
елементи

мониторинг по
физико-химични
елементи

№

Индикатор за резултат

Мерна единица

32

Мониторинг по физико-химични
елементи на повърхностните
води

мониторинг по
физико-химични
елементи

РИОСВ – Пловдив

годишно

33

Закрити и рекултиварани
нерегламентирани сметища

брой

Община Марица

годишно

10

Х

Х

34

Брой домакинства с въведено
домашно компостиране

брой

община Марица

годишно

Х

>30

>50

35

Въвеждане в експлоатация
площадка за предварително
третиране на отпадъците

брой

община Марица

годишно

Х

1

1

36

Изградени пречиствателни
станции за питейни води

брой

община Марица

годишно

0

1

2

37

Строителство на ПСОВ

брой

община Марица

годишно

0

4

8

38

Процент на стари и
амортизирани тръби

%

община Марица

годишно

85%

60%

40

39

Подмяна на разпределителни
водопроводни мрежи

км

община Марица

6 години

0

Х

19,11 км

40

Брой газифицирани общински
сгради

брой

община Марица

годишно

Х

>8

>15

41

Реализирани проекти за
изграждане на гравитачни
колектори

брой

община Марица;
експлоатационен
оператор

Годишно

0

3

6
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№

Индикатор за резултат

Мерна единица

Източник на
информация

Период на отчитане

Базова
стойност
(година на
отчитане)

Междинна
стойност
(2017 г.)

Целева стойност
(2020 г.)

Приоритетна област 4: Сътрудничество и клъстери
42

Новоразкрити административни
услуги в подкрепа на бизнеса

брой

община Марица

годишно

2

>5

>10

43

Брой на клъстерите

брой

МИЕТ

годишно

0

3

5

44

Проекти реализирани съвместно
с НПО

брой

Община Марица

годишно

0

>3

>5

Приоритетна област 5: Управление и планиране
45

Брой младежи до 25 г. наети,
провеждащи стаж в общинската
администрация

брой

Община Марица

годишно

4

>10

>15

46

Брой на въведени нови
електронни услуги

брой

Община Марица

годишно

0

+7

+18

47

Общински служители преминали
курсове за повишаване на
квалификацията

брой

Община Марица

годишно

248 (2013)

>300

>350
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7.СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
7.1. Значение на системата за наблюдение и оценка
Системата за наблюдение и оценка е предпоставка за успешната реализация на
общинския план за развитие. Чрез нея ОПР може да се адаптира към променящите се
условия, които влияят на общинското развитие. По този начин в края на 2020 г.,
настоящият документ може да бъде добра основа за разработването на стратегически
документи в следващия програмен период. Системата обхваща отделните звена,
извършваните от тях функции и последователността им във времето.
Целта на системата за наблюдение и оценка на ОПР е да се определи степента на
реализация на поставените пред плана стратегически цели и произтичащите от тях
приоритетни области за развитие и мерки към тях. Посредством това се следи до колко
общинският план съответства на моментните условия – икономически, социални,
политически, технологични и др. – и дали е необходима неговата актуализация.
Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани дейности,
тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между всички
участващи в наблюдението и оценката структури. Част от системата за наблюдение е и
публичното представяне на резултатите от мониторинга и произтичащите от това бъдещи
управленски решения.
7.2. Участващи структури
Основните участници са общинския съвет на Община Марица, Кмета на общината,
специализираните дирекции и отдели в местната администрацията, разнообразните
институции осигуряващи информация, всички заинтересовани страни, професионалните
общности и участващите експертни екипи.
Общинският съвет/ОС/ определя политиката за изграждане и развитие на общината във
връзка с осъществяването на дейностите за промяна на територията на общината, както и
на други дейности, определени със закон. Дейността на физически и юридически лица на
територията на общината се подчиняват на определени изисквания на ОС, които от своя
страна произтичат от екологични, исторически, социални и други особености на местното
население, състоянието на инженерната и социалната инфраструктура.
Гореизложеното обосновава защо ръководният орган за наблюдение на ОПР е именно
Общински съвет. Представители на ОС активно участваха в разработването на документа,
осигурявайки условията за открито осъществяване на регламентираните дейности по
планирането на общинското развитие. Практиките за осигуряване на публичност следва
да бъдат продължени и във времето на реализацията на плана, като се гарантират
нормативните изисквания за отчетност на резултатите от ОПР.
Кметът на общината при встъпване в длъжност представя пред общинския съвет
собствената си програма за управление за срока на мандата, която съдържа основни
цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очаквани резултати. В началото на
всяка година отчита изпълнението на програмата пред общинския съвет. Важна негова
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задача е организирането по наблюдение на ОПР. Основният инструмент за наблюдение и
оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на всяка
година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира
процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за
одобрение от общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на
доклада до председателя на областния съвет за развитие на Пловдив.
Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се
включват във всички етапи на разработването и реализацията на общинския план. Тяхната
роля е да осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали
участващи страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при
подготовката на годишните доклади.
Институциите задължително сa част от процеса по наблюдение и оценка на ОПР, като
предоставят нужната информация за проследяване на плана, съобразно с неговите
индикатори. Основните източници на информация са Националният статистически
институт, Териториалното статистическо бюро във Пловдив, РИОСВ – Пловдив, Регионална
здравна инспекция Пловдив, Регионален инспекторат по образованието, Агенцията по
заетостта, различни представителни проучвания на местната администрация,
неправителствени организации и експертни колективи.
Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация,
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, заедно с отделните жители в общината. Разработването на
ОПР се проведе в условията на коректна и креативна комуникация между всички
заинтересовани страни, обменящи идеи чрез проведените обществени обсъждания и
анкетно проучване. Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и през
предстоящите седем години, с оглед осигуряването на по-пълна представа за реалните
резултати от изпълнението на плана. В рамките на проведените две обществени
обсъждания се систематизира контактна листа, въз основа на която следва да се
организират предстоящите дискусии.
Експертните екипи включват Изпълнителя на ОПР – ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ „ПЛОВДИВ
2021”– заедно с изпълнителите на първоначалната, междинната и последващата
оценка на плана.
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява
всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и ограничаващи
фактори.
7.3. Дейности по наблюдението и оценката
Конкретните видове дейности по наблюдението и оценката на ОПР са същностната част от
системата за наблюдение и оценка. Тяхното правилно разпределение във времето
гарантира по-добро управление на цялостния процес на реализацията на плана.
Българското законодателство в областта на регионалното развитие ясно регламентира
основните роли на участниците в системата за наблюдение и оценка. Обезпечаването на
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дейностите по изработването, съгласуването, последващата реализация и мониторигна са
отговорност на кмета и общинския съвет. Двата органа на управление отговарят и за
въвличането на широката общественост в работата по разработването и прилагането на
плана. Кметът на общината организира цялостния процес като създава условия за
координация и комуникация с одобряващия и приемащия орган – общинския съвет.
Основен орган за наблюдение на ОПР е общинския съвет. Неговите функции по тази
дейност са осигуряване на необходимата информация за оценка, координация и
разпределение на отговорностите между отделните структури в общинската
администрация, изпълняващи ОПР, както и поддържането на комуникация с централните
и местни институции.
При необходимост и при спазването на принципите на партньорство и прозрачност,
общинския съвет може да предприеме мерки за промяна и доразвитие на системата за
наблюдение и оценка на плана.
Инструментът за обобщаване постигнатите резултати от ОПР са годишните доклади, които
се представят регулярно от кмета на общината. В този смисъл системата за наблюдение и
оценка на ОПР Марица предвижда разработването на шест доклада.
Изводите от съдържанието на докладите са информационната основа за междинната и
последващата оценка на плана и предоставят информация за:

▪социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на общината и
прилежащата й външна среда;

▪степента на изпълнение на предвидените стратегически цели;
▪конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на
изпълняващите плана;

▪мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както и за
цялостния процес по изпълнението на плана.
Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки
за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за
тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на информация,
функционирането на формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от
общински съвет.
Съществена функция на ОбС и кмета е планирането на вътрешна организационна
структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните
общински дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ОПР.
Изработването на междинна оценка на настоящия ОПР е предвидено за 2017 година.
Междинната оценка следва да проследи:

▪досегашния прогрес на плана;
▪актуалността на стратегията му спрямо настъпилите социално-икономически
условия в страната;
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▪ефективността на комуникацията и координацията между звената, участващи в
прилагането на плана.
С междинната оценка се обосновава нуждата от актуализация на ОПР. В случай, че такава
е необходима тя е предвидена за втората половина на 2017 г. и следва да спазва
структурата на настоящия документ, с оглед възможността да бъдат по-лесно
сравнявани двата документа. По този начин междинната оценка е ключов инструмент за
оценка на изпълнението на ОПР и представлява логическо продължение на предходните
годишни доклади.
Тя следва да се изработи от експертен екип при взаимодействие между всички
заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана.
Задължителна част от изготвянето на оценката са определянето на начините за събиране
и обработка на информация, приложението на системата от индикатори. В
заключителната си част междинната оценка следва да формулира насоки за корекции на
плана, ако такива са необходими.
Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, и
активно взаимодействащ със специализираните администрации в общината и областта.
Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата
информация и своите гледни точки, заедно със специализираните институции,
съхраняващи нужната статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане
пред общински съвет, който го одобрява и по този начин формално завършва
междинната оценка.
Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната актуализация на ОПР.
Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от динамичните
социални и икономически процеси на общинско ниво, заедно с възникнали съществени
изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства се присъединяват и важни
промени в законодателната и стратегическата рамка – набора от европейските и
националните нормативни и стратегически документи, основните политики и секторните
планове и програми. Междинната оценка следва да оцени значимостта на настъпилите
изменения и адекватността на наличния ОПР спрямо тях. Оценката определя дали е
целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на нови проекти
– изработването на актуализиран документ със срок за изпълнение оставащото време от
програмния период. Друга възможност е решението за актуализиране само на
програмата за реализация.
7.4. Разпределение на дейностите
Представените елементи от системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР са
обобщени в Таблица 23, показваща разпределението на дейностите между отделните
участници и във времето.
Общите дейности са класифицирани в следните видове:

▪организиране;
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▪контрол и утвърждаване;
▪експертна дейност;
▪осигуряване и събиране на информация;
▪провеждане на дискусии;
▪приложение на системата от индикатори на плана.
Дейностите са разпределени сред идентифицираните компетентни органи и
заинтересовани страни, във връзка с осъществяването на най-важните събития от
хронологията на плана.
Събитията са:

▪публична дискусия;
▪предварителен проект;
▪окончателен проект;
▪предварителна оценка;
▪приемане от Общински съвет Марица;
▪последваща оценка;
▪годишен доклад;
▪публикуване и разпространяване;
▪междинна оценка;
▪актуализиран документ на ОПР.
В таблицата е приложена информация за разработването на ОПР, свързано с въвеждането
на определени механизми за координация и комуникация между участващите, както и с
извършването на конкретни операции. Механизмите следва да бъдат продължени във
времето на реализацията. Всяко едно от ключовите събития е ориентирано към
определен момент във времето и е свързано със задаване на конкретни отговорности.
Подобен подход предлага детайлно разработена система, позволяваща успешно
управление на ОПР, като съчетание от взаимосвързани и подредени във времето
действия.
Първоначално е предвидено създаване на комуникационни канали и въвеждане на
методи за събиране на информация от страна на общинската администрация. Основните
методи са организиране на информационна система, съдържаща данни за всички проекти
от съдържанието на ОПР, активен диалог със заинтересованите страни и отбелязване на
техните наблюдения върху общинското развитие. Този механизъм следва да се доразвие
през следващите години с изработването на годишните доклади, междинната,
последващата оценка и евентуално актуализацията на документа.
През 2015, 2016 и 2018, 2019 и 2020 година следва да се проведе последователността от
изработване на годишен доклад, чрез приложението на системата от индикатори и
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използване на събраната информация от страна на специализираните дирекции и отдели
в общината. След изготвянето на доклада следва да се организира публичното му
представяне и разпространяване – задължение на общинската администрация.
Приложимите методи за дейността са публикуване на интернет страницата на общината,
използване на местните медии и препращането на документа на ключовите партньори по
реализацията на ОПР (подготвената контактна листа). Поредицата от събития завършва с
организирането и провеждането на публична дискусия, въвличаща компетентните
органи, заинтересованите страни и професионалните общности. На срещите, освен
запознаване с резултатите, трябва да се обобщи и съхрани общественото мнение, като
ресурс за следващите годишни доклади.
Междинната оценка следва да се извърши от независим експертен екип през втората
половина на 2017 година. Избраният екип, в състав според разпоредбите на Правилника
за прилагане на Закона за регионалното развитие, задължително използва разработената
система от индикатори при постоянен контакт с общинската администрация. След
одобрението на оценката от Общински съвет, материалите й се публикуват на интернет
страницата на общината.
Аналогична е и процедурата за последващата оценка на плана, предвидена за 2021
година и финален момент от наблюдението и оценяването на настоящия общинския план.
Последващата оценка дава препоръки за начина на изпълнение и актуализации на ОПР за
програмния период след 2021 година.
В случай на положително становище от междинната оценка, относно потребността от
актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за периода 2018-2020.
Актуализираният документ следва редът за подготовка на ОПР, включително
техническото изпълнение на задачата и формалните процедури по неговото приемане.
Документът е логично продължение на изводите и решение на проблемите, описани от
доклада на междинната оценката. Структурата и стратегията на актуализирания план
трябва да се основават и да надграждат изпълнявания до 2018 ОПР.
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Таблица 23. План-график за наблюдение и оценка на ОПР
РАЗРАБОТВАНЕ
УЧАСТНИЦИ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Общински съвет
Кмет на
общината
Общинска
администрация
Източници на
информация
Заинтересовани
страни
Експерти
Изпълнител
Събитие

РАБОТА ПО
ОПР

ПД

ПП

ПД

ОП

ПО

Месец

03-06

06

07

07

07

0307
07

Година

П
0712

Д

ПР

ПД

Д

ПР

ПД

Д

ПР

ПД

МО A

Д

ПР

ПД

03

04

05/
06

03

04

05/
06

03

04

05/
06

06-12

03

04

05/
03
06

2014

2015

2016

Вид дейност

Събития

Организиране

ПД Публична дискусия

Контрол и утвърждаване

ПП Предварителен проект

Експертна дейност

ОП Окончателен проект

Осигуряване и събиране на
информация

П

2017

2018

Д

ПР

ПД

Д

ПР

ПД

ПО

04

05/
06

03

04

05/
06

03-06

2019

2020

2021

Приемане от ОбС Марица
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Дискусии

ПО

Предварителна оценка /2014/
Последваща оценка /2021/

Приложение на система от
индикатори

Д

Годишен доклад

ПР Публикуване и разпространяване
МО Междинна оценка
А
Актуализиран документ
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8.ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
8.1. Обхват и цел на дейността
Като основен инструмент за развитието на община Марица, общинският план за развитие
трябва да бъде ефективен и ефикасен. За да се постигне това той следва да бъде
разработен и реализиран с участието на всички заинтересовани страни – граждани,
бизнес, местна администрация. Формирането на предпоставки за диалог между всяка от
страните е условие за взаимно разбиране на целите и подкрепа за реализацията му чрез
съвместни действия.
Законът за регионалното развитие и правилникът за неговото прилагане, припознават
тази необходимост и определят партньорството, публичността и прозрачността като
ръководни принципи при разработването на ОПР. За тази цел на кмета и на общинския
съвет са вменени отговорностите по осигуряването на публичност и информация за
дейностите по ОПР.
В изпълнение на тези отговорности по време на разработване на план бяха осъществени
дейности, които дадоха възможност на заинтересованите лица да споделят тяхното
мнение относно предвижданията, заложените цели и приоритети и желаните крайни
резултати, които да облагодетелстват всички живеещи в община Марица. Използвани
бяха различни техники за въвличане на заинтересованите страни в процеса –
мултимедийни презентации, анкети, свободни разговори. Този начин позволи да бъдат
отчетени интересите на различните групи, които да намерят своето място в настоящия
документ.
Нормативната уредба дефинира изпитани и доказали се като работещи в практиката
инструменти за управление реализацията на ОПР. Това са: годишни доклади за
изпълнението на ОПР; междинна и последваща оценка на общинския план за развитие.
Всеки от тях следва да бъде публично представен и публикуван на официалната страница
на общината. Някои от проектите заложени в програмата за реализация изискват
организация и подпомагане от всички „актьори” в процеса на планиране. За тази цел се
предвижда местната администрация да публикува периодично новини за прогреса по
плана и за конкретни ключови и обществено-значими проекти.
8.2. Прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност в
процеса на разработване на плана
Разработването на общинския план за развитие на община Марица следваше заложените
във встъпителния доклад дейности по отношение на прилагането на принципите на
партньорство, публичност и предоставяне на информация. Целите бяха да се получи
възможно най-много обективна информация за сегашното състояние и желаното
развитие на общината и да се представят пред най-голям кръг от хора проектната
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разработка, като по този начин се спомогне за нейната популяризация. В процеса на
работа беше осъществено активно и ефективно взаимодействие с Възложителя и
определените работни групи по плана.
Публичното проявление на дейностите за информация и публичност се изразиха в
провеждането на една встъпителна среща, два дискусионни форума и срещи и
интервюиране на кметовете и кметските наместници по места..
Встъпителната среща се проведе на 9 април 2014 г. в заседателната зала на Община
Марица, в гр. Пловдив. На нея присъстваха представители на работните групи по проекта,
служители на администрацията, членове на общинския съвет и експерти от страна на
Изпълнителя.
На срещата беше представена законовата и стратегическата рамка, в която ще бъде
разработен ОПР, графикът за изпълнение на задачите, заедно с използваните методи.
След представянето на Встъпителния доклад и презентацията беше осъществено анкетно
проучване сред присъстващите, която акцентираше върху сегашното състояние на
общината и проблемите, пред които тя е изправена. Бяха обсъдени ключовите дати
свързани с проекта и предстоящите обществени форуми и събирания на работните
комисии.
На 22 май 2014 г. се осъществи работна среща с представители на бизнеса в общината. Тя
представи структурата на Общинския план за развитие и изводите от направения
социално-икономически анализ. На срещата беше обсъдена работната визия за развитие
на община Марица. По време на дискусията всички участници имаха възможност да се
включат в активно във формулирането на потенциали за развитие на общината, чрез
изказване на своите мнение, както и чрез попълването на анкетна карта.
На 20 юни 2014 г. се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на ОПР
Марица в залата на Общински съвет на община Марица, гр. Пловдив. Фокуса на
дискусиите беше поставен върху разработената стратегическа част на плана. Представи се
окончателната визия за развитие на община Марица до 2020 г., стратегическите цели на
плана, приоритетните области за развитие, както и мерките към тях. На участниците в
срещата бяха предоставени анкетни карти, чрез които можеха да дадат своите конкретни
предложения за проекти към всяка мярка или да добавят нова такава. В резултат от
срещата бяха прецизирани приоритетните области за развитие и техния конкретен обхват.
Успоредно с обсъждането беше извършена писмена кореспонденция между Възложителя
и Изпълнителя, изразяваща се чрез представянето на становища относно подобряване
съдържанието на плана.
На 7 юли 2014 г. се проведе заключителното обществено обсъждане на общинския план
за развитие на община Марица. То беше в залата на общински съвет в сградата на община
Марица, в гр. Пловдив. На него беше представени цялостния Общински план за развитие
на община Марица за периода 2014-2020 година. Обществеността беше запозната с
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важността на този стратегически документ и неговото място сред останалите документи в
областта на програмирането на регионалното развитие и устройственото планиране.
По време на целия процес всички заинтересовани страни имаха възможност да се
запознаят и да се включат в процеса на разработката на ОПР, чрез попълване на
анкетните карти или изтеглянето на работните документи от официалния сайт на Община
Марица. Това гарантира прозрачност и публичност на процеса, както и възможност за
обогатяване на предложенията в стратегическата част.
8.3. Прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност в
процеса на реализация на плана
Нормативната уредба в България регламентира инструментите за управление и
реализация на общинските планове за развитие. Това са: годишните доклади за
изпълнението на ОПР; междинната и последваща оценки на общинския план. Тези
документи следва да съдържат обективна информация за прогреса по реализацията на
плана и евентуални отклонения от предварително зададените цели, ако са настъпили
такива. Законодателството изисква тези доклади и оценки да бъдат представени
публично и публикувани на официалната страница на община Марица. Добра практика е
провеждането на публични дискусии, на които отговарящите за управлението на плана
звена показват постигнатите резултати и дискутират със заинтересованите страни мерки
за преодоляването на появилите се рискове и трудности, ако има такива.
Друг способ за осигуряване на партньорство и публичност е създаването на оперативни
партньорства за реализацията на изведените в ОПР проекти, които са описани е
Програмата за реализация в настоящия документ. Предвижда се общинската
администрация периодично да публикува новини за реализацията на проектите, както и
отговорниците за тях както на своя уебсайт, така и в местните медии.

9.ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
9.1. Същност и цели на програмата за реализация
Програмата за реализация е последния елемент от структурата на Общинския план за
развитие и водещо условие за реализацията на целите заложени в него. В единство с
останалите инструменти, тя определя начините за разпределение на налични и
потенциалните общински времеви, финансови и организационни ресурси. По своята
същност Програмата цели изведе най-подходящите за реализация проекти, които са
подчинени на заложените мерки по приоритетните области за развитие. Всеки един от
предложените проекти е остойностен, определени са възможните източници на
финансиране*, отговорната структура и потенциалните партньори за реализацията му,
както и най-доброто му разположение във времето, с оглед ефикасното използване на
ресурсите. По този начин се осигурява стабилна основа за изпълнението на плана.
Включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена мярка от
приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния характер на редица
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проекти и техния принос към повече от една приоритетна област, посочена е
преобладаващата им принадлежност към една от петте приоритетни области.
Ориентирането на проектите към един приоритет се въвежда заради търсенето на
рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на
финансовите ресурси.
Посочените финансови източници /конкретните инвестиционни приоритети и
приоритетни оси на оперативните програми/ са актуални към момента на
завършване на Общинския план за развитие на община Марица. Поради факта, че
оперативните програми за периода 2014-2020 са все още в процес на разработване
през 2014 г. е възможно наличието на несъответствия между тук посочените
параметри на оперативните програми и техните окончателни варианти.
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Партньорски
структури

Отговорна
структура

Източник на
финансиране

Наименование

Индикативна
стойност
/хил. лв./

Насочен към
мярка

Номер

9.2. Списък с проекти за реализация на плана през периода 2014 – 2020 г.

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ЖИЗНЕНА СРЕДА, СОЦИАЛНА СФЕРА И КУЛТУРЕН ЖИВОТ

1

Изграждане на нови спортни и детски площадки в
училищата и ремонт на съществуващите дворове и
физкултурни салони

2

2 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Местна общност

Изграждане на спортен к-с със стадион и площадки
в с. Желязно

1 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Местна общност;
Спортни клубове

3

Изграждане на спортен к-с със стадион и площадки
в с. Бенковски

1 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Местна общност;
Спортни клубове

4

Изграждане на спортен к-с със стадион и площадки
в с. Царацово

1 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Местна общност;
Спортни клубове

5

Изграждане на спортен к-с със стадион и площадки
в с. Крислово

1 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Местна общност;
Спортни клубове

6

Изграждане на спортен к-с със стадион и площадки
в с.Ясно поле

1 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Местна общност;
Спортни клубове

7

Провеждане на кампании за подобряване на
здравната култура, достъпа до здравни услуги и на
семейното планиране от ромската етническа група

140

ОПРЧР ПО2 ИП1

Община
Марица

ОПЛ

М1.1

М1.2

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
220

Насочен към
мярка

Индикативна
стойност
/хил. лв./

Източник на
финансиране

Отговорна
структура

Партньорски
структури

М1.4

150

ОПРЧР ПО1 ИП2

Община
Марица

Местен бизнес и
работодатели

9

Осигуряване на чиракуване и стажуване за
безработни и икономически неактивни младежи до
29 г.

М1.4

200

ОПРЧР ПО1 ИП2

Агенция по
заетостта

Община Марица

10

Осигуряване на чиракуване и стажуване за
безработни и икономически неактивни лица, вкл.
лица с увреждания

М1.5

200

ОПРЧР ПО1 ИП1

Агенция по
заетостта

Община Марица

11

Повишаване на професионалната квалификация на
възрастни лица по модела на "учене през целия
живот"

М1.5

200

ОПРЧР ПО1 ИП4

Агенция по
заетостта

Община Марица

12

Предоставяне на социални услуги в общността на
деца и лица, жертви на насилие

М1.6

200

ОПРЧР ПО2 ИП2

Община
Марица

НПО

13

Предоставяне на услугата "личен асистент" за лица
с увреждания и възрастни хора в невъзможност за
самообслужване

М1.6

300

ОПРЧР ПО2 ИП2

Община
Марица

НПО

14

Доизграждане на дом за възрастни с физически
увреждания в с. Ясно поле

М1.6

3 000

ОПРР ПО 4

Община
Марица

НПО

15

Основен ремонт и саниране на Здравните служби в
селата Войводиново, Царацово, Калековец,
Манолско Конаре, Строево, Граф Игнатиево,
Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил, Желязно,
Ясно поле, Динк, Крислово и Трилистник

2 800

Общински
бюджет

Община
Марица

16

Ремонт на зали и покриви на 16 броя читалищни
сгради в селата Маноле, Манолско Конаре, Рогош,
Радиново, Костиево, Строево, Граф Игнатиево, Труд,
Калековец, Царацово, Войводиново, Бенковски,
Войсил, Ясно Поле, Трилистник,Крислово

7 000

ПРСР Мярка 7;
Общински
бюджет

Община
Марица

Номер
8

Осигуряване на младежката заетост чрез
предоставяне на професионално информиране и
консултиране, заедно с провеждане на обучения за
придобиване на квалификации

Наименование

М1.7

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Читалища;
Местна общност
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17

Ремонт и реконструкция на църкви и параклиси,
както и за благоустрояване на прилежащите им
дворни пространства

18

Проучване и систематизиране на информацията за
археологически обекти в община Марица

19

Изпълнение на проекти за консервация,
експониране и социализация на археологически
обекти, формиране на тематични археологически
маршрути

Партньорски
структури

Отговорна
структура

Източник на
финансиране

Индикативна
стойност
/хил. лв./

Насочен към
мярка

Номер

Наименование

Община
Марица;
Църковни
настоятелства

2 000

ПРСР Мярка 7

Българска
Православна
Църква

М1.9

200

Министерство на
културата Национален
бюджет

Община
Марица

Археологически
музей Пловдив

М1.9

1 800

ПРСР Мярка 7;
Общински
бюджет

Община
Марица

Археологически
музей Пловдив;
НИНКН

20

Изграждане на музей на открито „Малтепе” с
информационен център, алейна мрежа, зона за
открито експониране на структури от могилата,
покрита площ за посетители и паркинг в земл. на с.
Маноле

2 200

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Частни
инвеститори

21

Изграждане разширение на 2 градински и 1 яслена
групи с въвеждане на мерки по ен. еф. и ремонт на
двор на Комбинирана сграда ЦДГ „Бисер”в с. Труд .

1 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

РИО

1 000

ПРСР Мярка 7

1 000

ПРСР Мярка 7

22
23

Изграждане на Целодневна детска градина
„Здравец” в с. Граф Игнатиево с 4 градински групи .
Разширение на ЦДГ „Ралица” с. Войводиново с 2
градински и 1 яслена групи и ремонт на двор.

М1.8

Община
Марица
Община
Марица

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

РИО
РИО

24

Основен ремонт, разширение с 1 градинска агрупа ,
въвеждане мерки по ен. еф. и ремонт на двора на
Детска градина „Весела”, с. Калековец

350

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

РИО

25

Ремонт, реконструкция и въвеждане мерки по ен.
еф. в ЦДГ „Пролет”с. Рогош и разшире- ние с 1
градинска група

350

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

РИО

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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Община
Марица

РИО

27

Основен ремонт, внедряване мерки по ен. еф ,
оптимизация на материалната база с въвеж -дане в
експлоатация на още 1 бр. градинска група и
ремонт на двора в ЦДГ „Ален Мак" с. Трилистник

200

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

РИО

28

Внедряване мерки по ен. еф . и ремонт на двор в
ЦДГ „Мечта” , с. Маноле

170

НСЗИ

Община
Марица

РИО

29

Основен ремонт, внедряване мерки по енергийна
ефективност в материалната база и ремонт на
дворовете на детските градини в селата Царацово,
Манолско Конаре, Скутаре, Строево, Радиново,
Костиево, Бенковски , Войсил, с. Ясно поле

1 150

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

РИО

30

Ремонт, реконструкция, внедряване на мерки за ен.
ефективност и реконструкция на двор в ОУ „ Дядо
Иван Арабаджията” , с. Царацово .

700

НСЗИ

Община
Марица

РИО

31

Основен пемонт , внедряване мерки по Ен. ЕФ , в
т.ч. и газификация и ремонт на двора в 8 бр.
училища в селата Войводиново, Бенковски, Скутаре,
Войсил, Костиево, Радиново, Калековец, Рогош

5 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

РИО

32

Основен пемонт , внедряване мерки по Ен. ЕФ , и
ремонт на двора в 3 бр. училища в селатаМаноле,
Строево, Труд

1 500

МФ "Козлодуй"

Община
Марица

РИО

33

Изграждане на Дванадесет класно училище –
професионална гимназия по земеделие с
многофункционална спортна зала в с. Маноле

5 250

ПИП „РУРР”

Община
Марица

РИО, МЗХ

34

Преустройство на съществуващи помещения в клуб
на пенсионера и обзавеждане в селата Калековец,
Трилистник, Бенковски

120

общински бюджет

Община
Марица

Партньорски
структури

Източник на
финансиране
ПРСР Мярка 7

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./
60

Насочен към
мярка

Основен ремонт , въвеждане мерки по ен. еф. и
ремонт на двора на Детска градина с. Ясно поле

Номер
26

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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Община
Марица

36

Създаване и осигуряване функционирането на
предприятие за предоставяне на социални услуги
на територията на община Марица

500

ОПРЧР

Община
Марица

37

Изграждане на 19 броя спирки с информационни
табла в населените места на Община Марица

450

общински бюджет

Община
Марица

38

Ремонт и преустройство на част от съществуваща
сграда за кухня за социален патронаж в с. Строево

200

общински бюджет

Община
Марица,

39

Разкриване на услуга „ Социален патронаж” със
”Социална трапезария"

150

ОПРЧР

Община
Марица

40

Услуга „Детска кухня”

650

Общински
бюджет

41

Дом за социални дейности в с. Калековец с
капацитет 15 човека

50

ОПРЧР

42

Услуга „Домашен помощник”

150

ОПРЧР

43

Услуга „Социален асистент”

150

ОПРЧР

Община
Марица

44

Преустройство на съществуваща сграда (бившо
училище) дневен център за „Възрастни хора с
увреждания” с. Манолско Конаре за 40 човека

200

ОПРР ПО 4

Община
Марица

45

Преустройство на съществуваща сграда (бившо
училище) дневен център за „Възрастни хора с
увреждания” с. Радиново за 40 човека

200

ОПРР ПО 4

Община
Марица

46

Преустройство на съществуваща сграда (бившо
училище) дневен център за „Възрастни хора с
увреждания” с. Ясно поле за 40 човека

200

ОПРР ПО 4

Община
Марица

Партньорски
структури

Източник на
финансиране
общински бюджет

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./
200

Насочен към
мярка

Разкриване на дневен център за възрастни хора с
физически увреждания с капацитет 40 човека, с.
Скутаре

Номер
35

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Община
Марица
Община
Марица
Община
Марица

Частни
инвеститори

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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ОПРР ПО 4

Община
Марица

48

Изграждане на Защитено жилище за деца с
физически увреждания и психически разстройства

150

ОПРР ПО 4

Община
Марица

49

Курсове за професионална ориентация

35

ОПНОИР

Община
Марица

50

Участие в „Джоб феър”

15

общински бюджет

51

Здравни беседи

35

общински бюджет

52

Курсове за повишаване на квалификацията на лица
заети в сферата на образованието и социалните
дейности

70

53

Изготвяне програма за превенция на алкохолизма и
наркоманията, ХИВ и трафик на хора

54

Номер

Партньорски
структури

Източник на
финансиране

200

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./

Изграждане и осигуряване функционирането на
кризисен център за хора в риск, за хора жертва на
насилие и трафик

Насочен към
мярка

47

Наименование

Община
Марица
Община
Марица

НПО, Агенция по
заетостта

общински бюджет

Агенция по
заетостта

НПО, Община
Марица

10

общински бюджет

Община
Марица

НПО

Кампания по превенция на алкохолизма и
наркоманията, ХИВ и трафик на хора

100

общински бюджет

Община
Марица

НПО

55

Кампания за опазване на общественото здраве и
демографска стабилност на тема „Планирана
бременност и обществената и лична вреда от
раждаемост в ранна възраст „

50

общински бюджет

Община
Марица

НПО

56

Изграждане на мобилен , общински консултативен
център за здравна просвета, профилактика и
промоция на здравето.

50

общински бюджет

Община
Марица

НПО

57

Изграждане на достъпна среда по Наредба 4 от ЗУТ
за общинските сгради

400

общински бюджет

Община
Марица

58

Изграждане и възстановяване на ветрозащитни
пояси с бързорастяща дървесна растителност в
община Марица

2 000

общински бюджет

Община
Марица

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

НПО

НПО, бизнес ,
граждански
сдружения

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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общински бюджет

60

Проектиране и изпълнение на 19 броя паркове и
зелени площи /179 дка./ в населените места на
Община Марица с внедряване на ен.еф осветление,
водоспестяващи напоителни инсталации,
изграждане на модерни детски и фитнес площадки

2 710

61

Изграждане на пешеходни пътеки и велоалеи,
техническа обезпеченост и площадки за отдих в
„Зона за отдих - р. Стряма”

62

Партньорски
структури

Източник на
финансиране

100

59

Изработване зелен кадастър и публичен регистър
на озеленените площи, дълготрайните декоративни
и с историческо значение дървета в Община
Марица

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./

Насочен към
мярка

Номер

Наименование

Община
Марица

НПО

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

НПО, бизнес,
граждански
сдружения,
образователна
инфраструктура

2 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

НПО, бизнес,
граждански
сдружения,

Проектиране и изграждане на велоалеи по 55 км
общинска пътна мрежа

3 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

НПО, бизнес,
граждански
сдружения

63

Проектиране и изпълнение на фотосоларно
осветление за 19 броя населени места - 379 км
улици

38 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Граждански
сдружения

64

Проектиране и изграждане на Зона за отдих и спорт
с тематичен аквапарк „Аква-Тракия” в землищата на
селата Войводиново - Скутаре с ремонт,
реконструкция на съществуващи бази за спорт и
отдих и нови площадки, пътеки и велоалеи,
инфраструктурно обезпечаване и транспортна
достъпност

1 500

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Частни
инвеститори

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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Индикативна
стойност
/хил. лв./

Източник на
финансиране

Отговорна
структура

Партньорски
структури

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Частни
инвеститори

66

Проектиране и изграждане на Зона за отдих в
землището на с. Граф Игнатиево нови площадк ,
пътеки и алеи, инфраструктурно обезпечаване и
транспортна достъпност

300

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Частни
инвеститори

67

Проектиране и изграждане на Зона за отдих по
поречието на р. Марица в землището на с.Маноле
с възстановяване на лонгозни гори, с нови
площадки, пътеки и велоалеи, инфраструктурно
обезпечаване и транспортна достъпност

1 500

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Частни
инвеститори

68

Проектиране и изграждане на Зона за отдих по
поречиено на р. Марица в землището на с
възстановяване на лонгозни гори в землището на
с. Костиево нови площадки, пътеки и велоалеи,
инфраструктурно обезпечаване и транспортна
достъпност

1 500

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Частни
инвеститори

69

Проектиране и изграждане с развитие на
съществуваща спортна база в селата Маноле, Труд,
Войводиново, Костиево с 4 броя районни спортни
площадки с изкуствена настилка

320

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Частни
инвеститори

70

Доставка и монтаж на самостоятелни площадки за
фитнес в селата Радиново, Бенковски, Калековец,
Войводиново към съществуващи площадки и бази
за отдих

150

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Насочен към
мярка

500

Номер
65

Проектиране и изграждане на Зона за отдих и
спортен риболов- Рибарници с.Труд с ремонт,
реконструкция на съществуващата база и
изграждане на нова база за отдих и спорт и нови
площадки, пътеки и алеи, инфраструктурно
обезпечаване и транспортна достъпност

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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Община
Марица

72

Ремонт на съществуваща спортна база в
недействащи училища в селата Трилистник, Ясно
поле, Костиево, Строево, Желязно, Рогош

500

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Частни
инвеститори

73

Проектиране и изграждане на Зона за отдих
Калековец - Трилистник с ремонт , реконструкция
на съществуващи бази за и отдих и нови площадки,
пътеки и алеи, инфраструктурно обезпечаване и
транспортна достъпност

1 500

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Частни
инвеститори

74

Изграждане на културен дом в с. Скутаре

1 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Местен бизнес

75

Създаване на младежки информационно
консултативен център /МИКЦ/ на територията на
община "Марица"

40

Общински
бюджет

Община
Марица

НПО, Младежки
организации

Общински
бюджет
Общински
бюджет

Община
Марица
Община
Марица

5 000

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

МВР Пловдив

76
77

Провеждане на кампании за ранна професионална
ориентация сред учениците
Изграждане краеведчески колекции към
читалищата

50
200

Партньорски
структури

Източник на
финансиране
ПРСР Мярка 7

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./
350

Насочен към
мярка

Доставка и монтаж на 19 броя самостоятелни
детски площадки

Номер
71

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

АЗ, училища
Читалища;
Местна общност

78

Изграждане на системи за видеонаблюдение в
селата на общината

79

Създаване на младежки общински съвет

15

Общински
бюджет

Община
Марица

Местна общност,
Младежки
организации

80

Създаване на площадки за провеждане на уроци на
открито по екология и земеделие към населените
места - 19 броя

200

Общински
бюджет

Община
Марица

НПО, бизнес

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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Източник на
финансиране

Отговорна
структура

Общински
бюджет

Община
Марица

НПО, бизнес

82

Корекция на главната напоителна мрежа в община
Марица

5 000

Републикански
бюджет

Напоителни
системи АД

Община Марица

83

Залесяване на закритите селски сметища - 19 броя
площадки

1 000

ПРСР Мярка 8

Община
Марица

84

Изграждане на 19 бр. сигнално оповестителна
система по населените места на Община Марица

500

Републикански
бюджет

МВР

Община Марица

85

Изграждане на ОДЗ в с.Калековец

950

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

РИО

86

Проектиране и изграждане на пристройка към
училище "Граф Игнатиево" в с. Граф Игнатиево с
физкултурен салон със съблекални, учителска стая,
кабинет по трудово обучение и една класна стая за
подготвителна група.

800

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

РИО

87

Разкриване на професионални паралелки - първа
степен професионална квалификация с цел
обхващане учениците,, които не продължават да
учат след основно образование в 8 броя средищни
училища на територията на община Марица

258

ОПНОИР

Община
Марица

РИО

Партньорски
структури

Индикативна
стойност
/хил. лв./
1 000

Насочен към
мярка

Изграждане на общински център за опазване и
възстановяване на месни занаяти и обучение в
умения

Номер
81

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ИНДУСТРИЯ, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

1

Изграждане на „Зеленчукова борса в землището на
с. Калековец с администрация в землището на с.
Войводиново

5 500

ПРСР Мярка 4

местни
икономически
субекти

Община Марица

2

Ремонт /рехабилитация/ на общински път PDV 1153
/Път I-8-Костиево-Радиново-Бенковски/ – I-ви етап
Участък от км 0+000 до км 4+200 и II-ри етап
Участък от км 4+200 до км 7+360

4 200

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

Областно пътно
управление
Пловдив

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
229

Община
Марица

Областно пътно
управление
Пловдив

4

Рехабилитация на общински път PVD 1150
/Калековец-Крислово/от 0+000 до км. 2+772.27

2 000

Общински
бюджет

Община
Марица

Областно пътно
управление
Пловдив

5

Реконструкция на общински път PDV 1152 – Участък
Динк-Граф Игнатиево от км 1+900 до км 6+000

1 900

Общински
бюджет

Община
Марица

Областно пътно
управление
Пловдив

6

Реконструкция и разширение на Голямоконарско
шосе - I и II етап

25 000

Републикански
бюджет

АПИ

Община
Марица, община
Пловдив, бизнес

7

Пътно кръстовище на път II-64 /Карлово-Баня-Долна
махала-Труд-п.в. "Труд"-Пловдив/ при км 48+900 и
път III-606 /Голям чардак-Малък чардак-Строево(Труд - Пловдив)/

2 000

Републикански
бюджет

АПИ

МРРБ, Община
Марица

8

Ремонт и поддръжка на улици в н. м. с изграждане
на тротоари 270км.

-

8 000

Общински
бюджет

Община
Марица

Кметове на села

9

Осигуряване на подкрепа за предприемачество и
създаване на нови МСП (в съответствие с
Националната стратегия за насърчаване на МСП
2014-2020)

М2.3 М2.5

2 500

ОПИК ПО2 ИП2

Местни МСП

Община Марица

10

Осигуряване на подкрепа за развитието и
усъвършенстването на съществуващи МСП (в
съответствие с Националната стратегия за
насърчаване на МСП 2014-2020) - разработване на
нови продукти и услуги, получаване на необходими
разрешителни

М2.3 М2.5

5 000

ОПИК ПО2 ИП2

Местни МСП

Община Марица

Партньорски
структури

Източник на
финансиране
ПРСР Мярка 7

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./
4 000

Насочен към
мярка

Ремонт /рехабилитация/ на общински път PDV1152
- Участък Крислово-Желязно-Войводиново - от км.
2+760 до км. 8+121,77

Номер
3

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
230

Насочен към
мярка

Индикативна
стойност
/хил. лв./

Източник на
финансиране

Отговорна
структура

Партньорски
структури

5 000

ОПИК ПО2 ИП2

Местни МСП

Община Марица

Реконструкция на селскостопански път с.Маноле,
общ.Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95 и ПИ
47086.35.101, ЕКАТТЕ 47086

M№

300

Републикански
бюджет

Община
Марица

МЗХ

13

Реконструкция на селскостопански път с.Бенковски,
попадащ в ПИ 03839.32.51 и ПИ 03839.29.20

M№

300

Републикански
бюджет

Община
Марица

МЗХ

14

Изграждане на нов мост на р.Пясъчник на
общински път Пловдив-с.Войводиново

500

Общински
бюджет

Община
Марица

МРРБ

15

Комплексен проект за цялостно изграждане на
улици с изградени канализации в населените места
(асфалтиране, озеленяване и тротоари) - 165 км

15 000

Общински
бюджет

Община
Марица

16

Комплексен проект за основен ремонт с
изграждане на тротоари и озеленяване по улици
без проведена канализация в урбанизираната
територия на населените места-100 км.

5 000

Общински
бюджет

Община
Марица

17

Рехабилитация, ремонт и поддържане на общинска
пътна мрежа с изграждане на велоалеи

9 000

Републикански
бюджет

Община
Марица

18

Реконструкция на междуселски път с.Строевос.Царацово – км 0+000 до км 2+591.80

M№

1 300

Републикански
бюджет

Община
Марица

19

Доизграждане на общински път с.Ясно полекв.Секирово /гр.Раковски/

M№

3 000

Републикански
бюджет

Община
Марица

Републикански
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет
Частни
инвестиции

Община
Марица
Община
Марица
Община
Марица
Община
Марица

Номер

М2.3 М2.5

Наименование

11

Осигуряване на подкрепа за повишаване
производствения капацитет на съществуващи МСП

12

20
21
22
23

Изграждане „Южен околовръстен път на Радиново
– Промишлена зона" – 4.1 км
Проект за път –Индустриална зона – връзка с път III805”- 1,6 km
Проектиране на Околовръстен път на с.Бенковски –
2.8 км
Проектиране и изграждане на вътрешна пътна и
техническа инфраструктура в индустриална зона

3 000
35
31
50 000

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

МЗХ

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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Републикански и
Общински
бюджет

Община
Марица

АПИ, ОПУ

30

Републикански и
Общински
бюджет

Община
Марица

АПИ, ОПУ

30

Общински
бюджет

Община
Марица

26

Проект за път Бенковски-Строево – 3.1 км

27

Реконструкция и разширение на път с.Труд –
с.Крислово – 4.5 км

1 300

Републикански
бюджет

Община
Марица

28

Изграждане на околовръстен път на с.Труд –
1.609км

600

Общински
бюджет

Община
Марица

29

Проектиране околовръстен път на с.Войводиново 3.00 км

100

Общински
бюджет

Община
Марица

Общински
бюджет
Общински
бюджет
Републикански
бюджет

Община
Марица
Община
Марица

30
31
32

Изграждане на път с.Скутаре- с.Калековец – до
АМ”Тракия”- 2.1км и северно от АМ”Тракия”-2.4км
Проектиране на околовръстен път на с.Маноле4.9км
Изграждане на шумозащитни заграждания на
АМ”Тракия”- 18 км

3 000
50
5 000

АПИ

Партньорски
структури

30

Отговорна
структура

Източник на
финансиране

„Марица - Запад”, с.Радиново, с. Бенковски, с.
Царацово
Проучване и проектиране на съоръжение за
пешеходно и автомобилно преминаване на жплиния Пловдив - Карлово при с. Труд на
Републикански път ІІ-64.
Проучване и проектиране на съоръжение за
пешеходно и автомобилно преминаване на жплиния Пловдив - Карлово при с. Граф Игнатиево
(участък Летище) на Републикански път ІІ-64

Индикативна
стойност
/хил. лв./

25

Насочен към
мярка

Номер
24

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Община Марица

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1

Залесяване на подходящи земи и създаване на
горски масиви за изграждане на защитни зелени
пояси и развитие на зелената система в общината

М3.5

2 500

ПРСР Мярка 10

Община
Марица

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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2

Подкрепа за въвеждане в експлоатация на
водоспестяващи напоителни системи за
производство на традиционните местни култури и
трайни насаждения

М3.8

3

Подкрепа за реализиране на проекти за
модернизация и механизация на земеделски и
животновъдни стопанства чрез ремонт на сграден
фонд и закупуване на техника и оборудване

М3.9
М3.10

4

Провеждане на информационни и други кампании
за подкрепа при създаване на нови МСП в областта
на селското стопанство

М3.9

5

Доразвитие и доизграждане на
газоразпределителната и газопреносната система в
общината

6
7

Изграждане на газови отоплителни системи за
детски градини училища и административни сгради
Изграждане на малък обект за търговия с лична
продукция към съществуваща спирка в с. Бенковски

ПРСР Мярка 4

Земеделски
производители

Община Марица
"Напоителни
системи" ЕАД
Клон Марица

ПРСР Мярка 4

Земеделски
производители
и животновъди

Община
Марица,
Браншови
организации

1 500

ОПРЧР ПО1 ИП3

Община
Марица

Община
Марица,
Браншови
организации

М3.12

5 000

Частни
инвестиции

СИТИГАЗ

Община
Марица; Местен
бизнес

М3.12

250

Общински
бюджет
Общински
бюджет

Община
Марица
Община
Марица

3 000

6 000

30

8

Възстановяване на равнинни гори на общински и
държавни земи по поречията на реките.

500

ПРСР Мярка 8

Община
Марица

9

Възстановяване на влажни зони

200

ОПОС Ос 3

Община
Марица

10

Възстановяване и увеличаване на площите за
оризопроизводство

Партньорски
структури

Отговорна
структура

Източник на
финансиране

Индикативна
стойност
/хил. лв./

Насочен към
мярка

Номер

Наименование

200

ПРСР Мярка 4 /
Мярка 6

Земеделски
стопани

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

СИТИГАЗ
Местен бизнес
Регионална
дирекция по
горите Пловдив

Община
Марица,
Областна
дирекция
"Земеделие"
Пловдив

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
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Община
Марица

12

Изграждане на тристепенна система от
биокоридори свързваща обектите на общинската
екологична мрежа "Натура 2000"

400

ОПОС Ос 3

Община
Марица

13

Пилотен проект и изпълнение на модерни пасища
(с нови смеси, поливни системи и ел.пастири) по
100 дка мера в с. Калековец и с. Трилистник

14

Изработване проект и изграждане на обект:
„Възстановяване на естествените обитания на
видове с консервационно значение в защитена зона
р.Стряма” - 300 дка”

1 500

15

Екологичен проект „Опазване на растението”
Тракийски равнец” в м. Терфилика кория” с.
Маноле, включено в Червената книга на Р България.

16

Партньорски
структури

Източник на
финансиране
ОПОС Ос 3

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./
200

Насочен към
мярка

Възстановяване на популации на видове с висок
консервационен статус

Номер
11

Наименование

Земеделски
стопани

Община
Марица, НПО,
бизнес ,
граждански
сдружения

ОПОС Ос 3

Община
Марица

НПО, бизнес,
граждански
сдружения,
образователна
инфраструктура

120

ОПОС Ос 3

Община
Марица

НПО, бизнес,
граждани

Пилотен проект за озеленяване на 10 км.
селскостопански пътища.

30

ПРСР Мярка 7

Община
Марица

НПО, бизнес,
училища

17

Проектиране и изпълнение на пилотен проект за
пет населени места „Фамилно компостиране на
растителни отпадъци”

500

ОПОС Ос 2

Община
Марица

НПО

18

Проектиране , изграждане и закупуване на техника
на временна площадка за съхранение и
рециклиране на строителни материали

1 000

ОПОС Ос 2

Община
Марица

Бизнес

19

Проектиране и изграждане на общинска площадка
за временно съхранение до 5 години на хумус

200

ОПОС Ос 2

Община
Марица

600

ПРСР Мярка 3

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
234

Община
Марица

НПО

21

Проектиране и изграждане на приют за
безстопанствени животни

1 500

Общински
бюджет

Община
Марица

НПО

22

Възстановяване и доизграждане на дигите и
корекция на реките Стряма, Марица, Пясъчник

3 000

Бедствия и аварии

Община
Марица

23

Корекция на р. Аврамица- втори етап

1 500

Бедствия и аварии

24

Проектиране и изграждане на инсталация за
рециклиране на утайки от „ПСОВ”

1 000

ОПОС Ос 1

25

Завършване канализация с. Трилистник

1 200

ОПОС Ос 1

26

Завършване канализация с. Бенковски

600

ОПОС Ос 1

27

Изграждане на колектор с. Труд за връзка с ПСОВ Пловдив

4 500

ОПОС Ос 1

В и К - Община
Марица

Община Марица

28

Изграждане на 2 км външен колектор по Голямо
Конарско шосе за включване към ПСОВ - Пловдив

2 500

ОПОС Ос 1

В и К - Община
Марица

Община Марица

2 100

ОПОС Ос 1

940

ОПОС Ос 1

3 700

ОПОС Ос 1

4 800

ОПОС Ос 1

5 400

ОПОС Ос 1

29
30
31
32
33

Изграждане на главни гравитачни канализационни
колектори за с. Маноле и Манолско Конаре.
Изграждане на главни гравитачни канализационни
колектори от с. Царацово до гр. Пловдив.
Изграждане на главни гравитачни канализационни
колектори в селата Калековец, Крислово, Динк.
Строителство на ПСОВ за селата Маноле и
Манолско Конаре
Строителство на ПСОВ за селата Рогош и Скутаре

Община
Марица
Община
Марица
Община
Марица
В и К - Община
Марица

В и К - Община
Марица
В и К - Община
Марица
В и К - Община
Марица
В и К - Община
Марица
В и К - Община
Марица

Партньорски
структури

Източник на
финансиране
ОПОС Ос 2

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./
1 000

Насочен към
мярка

Проектиране и изграждане на общинска площадка
за компостиране на биоразградими отпадъци от
територията на Община Марица

Номер
20

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Бизнес

Община Марица

Община Марица
Община Марица
Община Марица
Община Марица
Община Марица
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Строителство на ПС за отпадъчни води в с. Труд

40

ОПОС Ос 1

В и К - Община
Марица

Община Марица

36

Монтаж на напорни тръбопроводи от ПС за
отпадъчни води в с. Труд.

382

ОПОС Ос 1

В и К - Община
Марица

Община Марица

37

Изграждане на главни и второстепенни гравитачни
канализационни колектори за с. Войводиново.

16 000

ОПОС Ос 1

В и К - Община
Марица

Община Марица

38

Изграждане на второстепенни гравитачни
канализационни колектори за селата Рогош и
Скутаре.

56 800

ОПОС Ос 1

В и К - Община
Марица

Община Марица

39

Изграждане на второстепенни гравитачни
канализационни колектори за селата Калековец,
Крислово, Динк

47 000

ОПОС Ос 1

В и К - Община
Марица

Община Марица

40

Изграждане на главни гравитачни канализационни
колектори за селата Бенковски и Войсил.

1 886

ОПОС Ос 1

В и К - Община
Марица

Община Марица

41

Изграждане на главни гравитачни канализационни
колектори до ПСОВ за селата Рогош и Скутаре

8 110

ОПОС Ос 1

В и К - Община
Марица

Община Марица

42

Изграждане на второстепенни гравитачни
канализационни колектори за селата Маноле и
Манолско Конаре

19 400

ОПОС Ос 1

В и К - Община
Марица

Община Марица

4 000

ОПОС Ос 1

16 000

ОПОС Ос 1

26 286

ОПОС Ос 1

35

43
44
45

Строителство на ПСОВ за селата Бенковски и
Войсил.
Изграждане на второстепенни гравитачни
канализационни колектори за с. Царацово.
Изграждане на второстепенни гравитачни
канализационни колектори за селата Бенковски и
Войсил.

В и К - Община
Марица
В и К - Община
Марица
В и К - Община
Марица

Партньорски
структури

Източник на
финансиране

Община Марица

Строителство на ПСОВ за селата Калековец,
Крислово, Динк

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./

В и К - Община
Марица

34

Насочен към
мярка

ОПОС Ос 1

Номер

4 700

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Община Марица
Община Марица
Община Марица
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Община Марица

47

Основен ремонт и подмяна съоръжения и
хлораторни в помпените станции на територията на
Община Марица

500

Общински
бюджет

В и К - Община
Марица

Община Марица

48

Администриране на природните рискове в Об
Марица с осигуряване на 2 админ. бройки.

50

Общински
бюджет

Община
Марица

РИОСВ

49

Пилотен проект за комасация на земята в
землището на с. Бенковски

200

Общински
бюджет

Община
Марица

50

Информационни кампании за възможностите на
ПРСР, намирането на работа в областта на
земеделието

50

Общински
бюджет

Община
Марица

51

Проект за създаване и отглеждане на нови горски
култури в община Марица

96

ПРСР Мярка 8

Местни
стопанства

52

Проектиране и изграждане на „Изкуствени влажни
зони за пречистване на битови отпадни води” в пет
населените места от 2 000 жители в Община
Марица

2 000

ПРСР Мярка 10

Община
Марица

Партньорски
структури

Източник на
финансиране

В и К - Община
Марица

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./

ОПОС Ос 1

Насочен към
мярка

1 000

Номер
46

Комплексен проект за подмяна на съществуващи
улични водопроводи от етернитови тръби по всички
населени места - 19 броя в Община Марица
успоредно с изграждане на вътрешната
канализационна система

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Община Марица
НПО, научни
институти, БАН,
Пловдивски
университет

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ СЪТРУДНИЧЕСТВО И КЛЪСТЕРИ

1

Проект "Пловдивския ареал на колело", с общините
Пловдив, Родопи, Асеновград (водещ партньор е
Община Пловдив)

М4.2

5 000

Общински
бюджет; Частни
инвестиции

Община
Пловдив

Община
Марица;
Община Родопи;
Община
Асеновград;
частен сектор
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Общини
Марица,Родопи
,Пловдив
,Калояново
,Раковски

Община
Марица
Местен бизнес
НПО

Община
Марица;
Община
Пловдив; Агро
Фууд Тех

Местен бизнес

Община Марица

2

3

Създаване секторни и междусекторни
Стратегически партньорства на европейско ниво, на
партньорства и клъстеризиране, между местни
фирми, професионално образование и външни
партньори за формирането на устойчив
икономически цикъл селско стопанствообразование -промишленост-логистика-транспорт и
търговия

М4.4

10 000

ОПИК ПО1,
„Еразъм+“
Ключово действие
2

4

Изграждане на бизнес и информационен център

М4.5

1 000

ОПИК

5

Изграждане на „Индустриална зона „Тракия „Марица” и Хайтекпарк, като част от „Тракия Икономическа зона”

М4.3 М4.4

200 000

Частни
инвестиции

М4.2

Партньорски
структури

Източник на
финансиране

5 000

Общински
бюджет; Частни
инвестиции

Изграждане и свързване на общини
/Родопи,Пловдив,Раковски, Калояново / в общ
велосипеден път за спорт и отдих

Отговорна
структура

Индикативна
стойност
/хил. лв./

Насочен към
мярка

Номер

Наименование

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Сдружение
„Икономическа Община Марица
зона Тракия”

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ

1

2

3

Организиране и провеждане на специализирани
обучения за разработване и управление на средства
от европейските фондове
Внедряване на система за управление и
мониторинг на изпълнението на общинските
политики и дейности
Разработване и внедряване на интегрирана ГИС
платформа за ефективно управление на
поземлените ресурси, устройствено планиране и
инвестиционно проектиране

М5.2

100

ОПДУ ПО2

Община
Марица

-

100

ОПДУ ПО2

Община
Марица

М5.6

500

ОПДУ ПО1

Община
Марица

Граждански
организации
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Насочен към
мярка

Индикативна
стойност
/хил. лв./

Източник на
финансиране

Отговорна
структура

Партньорски
структури

1 000

ОПДУ ПО1

Община
Марица

Граждани,
Местен бизнес

5 000

Общински
бюджет

Община
Марица

50

Общински
бюджет

Община
Марица

3 600

Общински
бюджет

Община
Марица

Изграждане на многофункционална сграда в с.
Желязно

800

Частни
инвестиции

Местен бизнес

Община Марица

9

Оптимизация на връзката на общинската
администрация за населението чрез създаване на
„активен дневник”

50

ОПДУ

Община
Марица

Граждани на
общината

10

Изготвяне на тематични програми за социални,
образователни и младежки дейности

100

Общински
бюджет

Община
Марица

НПО, граждани

11

Изработване на нови Регулационни Планове на
населени места за съвместяване на КК и РП

300

Общински
бюджет

Община
Марица

Бизнес,
граждански
организации

12

Внедряване, изграждане на система за финансов
контрол и управление по проекти и дейности

50

ОПДУ

Община
Марица

13

Подпомагане в 19 броя населени места създаването
и функционирането „Месна охрана на
земеделските земи”

50

Общински
бюджет

Община
Марица

Номер

М5.6

Наименование

4

Внедряване на система за предоставяне на
административно обслужване по електронен път

5

Изграждане на нова административна сграда на
Община „Марица” в земл. на с. Труд – в близост до
детелината на АМ „Тракия”

6

Обследване за енергийна ефективност и издаване
на енергиен и технически паспорт на сгради
общинска собственост

7

Основен ремонт и саниране на кметствата в селата
Войводиново, калековец, Маноле, Манолско
Конаре, Рогош, Войсил, Ясно поле, Крислово и
Трилистник

8

-

Време за реализация
14 15 16 17 18

19 20

Общински
предприятия

земеделски
производители

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на
Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
239

10.МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА
АДАПТАЦИЯ НА ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ
10.1. Специфика и проблематика на измененията на климата
Дефиницията за климат е многогодишен режим на времето, характерен за дадена
местност в зависимост от географското и положение. Изменението на климата
представлява трайната промяна на някои от климатообразуващите фактори - слънчевата
радиация, атмосферната циркулация и подстилащата повърхност. Те от своя страна
довеждат до промяна в температурата, посоката и силата на ветровете, количеството
паднал дъжд и т.н.
Според голяма част от съвременните теории и изследвания посветени на климатичните
промени, следствие на т.нар. „парников“ ефект се наблюдава постепенно покачване на
средногодишните температури на Земята. Основен принос за това имат генерираните
парникови газове /ПГ/, чиито количества зависят от човешката дейност. Най-голям принос
за общите емисии на ПГ в България имат сектор „Енергетика“, следван от сектор
„Транспорт“. Други два сектор – „Бит и услуги“ и „Отпадъци“ – също имат значителна роля
за формирането на ПГ. В последните години те се характеризират с тенденция на
нарастване на емисиите в тях, дължащо се на увеличения стандарт на живот, довеждащ
до по-голяма енергийна консумация и отделяне на отпадъци от различни продукти.
10.2. Факти за изменението на климата в България

▪ От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към
затопляне, като през втората половина на ХХ век зимите са по-меки.

▪ 20 от последните 24 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната
годишна температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961– 1990 г.).

▪ Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това
е поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.

▪ Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните
две десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.

▪ Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни
бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.

▪ Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като:
значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над
100 мм – с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990
г.); увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни
валежи; зачестяване на случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд,
гръмотевични бури и градушки през зимни месеци като януари и февруари;
увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април
и септември в периода 1991-2006 г., спрямо същите за базисния период.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
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▪ Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха
намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.

▪ Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка
показва трайна тенденция към изтъняване.

▪ Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.
▪ Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 715 дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за
затопляне на климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.
10.3. Общи европейски и национални действия по отношение на климата
Стремежът на Европейския съюз е да осигури устойчиво развитие на всички жители в
Общността. Това е такова развитие, при което се „задоволяват нуждите на
настоящето, без да застрашават възможностите на бъдещите поколения да
задоволяват своите нужди“. Затова и устойчивото развитие обхваща три аспекта –
социален, икономически и екологичен. Тази концепция се дефинира не само като
отделна и независима, а като хоризонтална политика, от която останалите общи и
секторни политики и управленски процеси следва да бъдат йерархично зависими, т.е.
устойчивото развитие трябва да бъде водещия принцип при взимането на решения на
всички нива – наднационално, национално, регионално и местно.
Неразделна и много важна част от темата на устойчивото развитие е проблематиката на
изменението на климата. Това се утвърждава и от Стратегията за устойчиво развитие
на Европейския съюз. Стратегията е приета от Съвета на Европа през 2006 г., като
определя дългосрочния стремеж на ЕС по отношение на разумно организиране на
производството и потреблението в Европа. Един от седемте ключови приоритета на
стратегията е дефиниран като климатични промени и чиста енергия. За изпълнението
на този и останалите приоритети е определена нуждата от координация между всички
нива на планиране и управление, между публичния, частния и неправителствения сектор.
Като основни инструменти са определени образованието и обучението, развитието и
прилагането на иновативни подходи и технологии в икономиката и др.
На национално ниво, през 2009 г., Министерски съвет одобрява Национална стратегия
за околна среда 2009-2018 г. (НСОС). Националната стратегия отразява Стратегията за
устойчиво развитие на ЕС и Лисабонската стратегия. НСОС дефинира шест национални
екологични цели, като първата е намаляване и предотвратяване на последиците от
изменението на климата и чиста енергия. Целта насочва към постигането на
нисковъглеродна и енергийноефективна икономика, успешна адаптация към
измененията в климата и изпълнение на международните ангажименти на България в
тази област.
През 2012 година е приет и Трети национален план за действие по изменение на
климата с хоризонт до 2020 година. Той определя политиката на България в областта на
климатичните промени и се основата на приетите от страната ни международни
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ангажименти с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на
климата /РКОНИК/ и Протокола от Киото, както и европейското законодателство в тази
област.
10.4. Законодателна рамка на действията по отношение на климата
Република България е страна, ангажирана по Рамковата конвенция на ООН по
изменението на климата (РКООНИК, 1999 г.) и по Протокола от Киото (2002 г.), както и по
новото рамково международно споразумение (2012 г.). Това задължава България да се
стреми към следното:

▪ Намаляване на вредните емисии от парникови газове в атмосферата;
▪ Оценка на въздействието на климатичните промени спрямо социалноикономическото развитие;

▪ Насърчаване на научните изследвания свързани с въвеждането на нисковъглеродна
икономика;

▪ Формиране на обществено осъзнаване относно екологичните проблеми и
предизвикателства.
Българските задължения се регламентират от националното законодателство чрез Закона
за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Той постановява България да
изпълнява задълженията си по отношение на РКООНИК, Протокола от Киото и Решение №
406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно
усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове,
необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на
емисиите на парникови газове до 2020 г. Чл. 2 от ЗОИК определя неговата основна
цел: „...да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като основен
елемент в политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури
дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните промени”.
Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване
емисиите на парникови газове:

▪
▪
▪
▪
▪

Повишаване на енергийната ефективност;
Повишаване на дела от енергията от възобновяеми източници;
Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии;
Насърчаване използването на обществен транспорт;
Развитие на научноизследователска дейност с оглед развитието на ефективна
„зелена” икономика;

▪ Предотвратяване на обезлесяването и увеличаване на залесените територии;
▪ Повишаване на административния капацитет за изпълнение на екологична
политика.
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10.5. Общи хоризонтални мерки, свързани с изменението на климата
Представената екологична рамка поставя изискванията за целенасочено и
последователно планиране и реализиране на мерки и дейности свързани с изменението
на климата. Общите хоризонтални мерки са два основни вида:

▪ Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни
мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност,
допринасящо за парниковия ефект);

▪ Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки,
свързани с предвиждането и определянето на негативните социални и
икономически последици, свързани с измененията на климата; преодоляване на
възникналите щети; идентифициране на възможностите, появили се следствие
климатичните изменения).
Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които
довеждат до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват
необходимите превантивни действия, които да неутрализират източниците на вредни
емисии. Необходимо е да се осигури ефективни начини, които да гарантират
осъществяването на функциите, зависими от заменените енергийни източници.
Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките за
адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и процеси,
застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е да се
заложат мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и предхождат
появата на бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и като начин за
разглеждане на климатичните изменения като възможност. Наложените проблеми и
ограничения позволяват преразглеждането и преоткриването на по-слабо популярните и
използвани потенциали, стимулиращи устойчиво развитие.
Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегически и законова рамка,
позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят
политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Марица в периода 20142020 година. Те се основават на приетия от Министерството на околната среда и водите
Трети национален план за действие по изменение на климата.
Таблица 24. Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата

Мерки за ограничаване изменението на
климата

Мерки за адаптация към изменението на
климата

Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата, в секторните
документи на екологичната политика на община Марица
Формиране на партньорски модели и мрежи за подобряване на екологичната обстановка и качеството на
живот в община Марица
Повишаване на публичната информираност и ангажираност относно екологичната въпроси, в т. ч. и
изменението на климата
Повишаване на административния капацитет на община Марица за изпълнение на екологична политика и
реализиране на дейности и проекти в сферата
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Повишаване на енергийната ефективност на
жилищни, административни и производствени
сгради
Повишаване използването на възобновяеми
енергийни източници
Развитие на „зелена икономика” чрез внедряване на
иновативни технологични и организационни
подходи; сътрудничество между образование и
производство
Съхраняване на горския фонд и залесяване на
незалесени територии
Ограничаване употребата на нитрати и пестициди в
селското стопанство
Осигуряване на условия и насърчаване на
пешеходното и велосипедното движение
Закриване и рекултивация на нерегламентираните
замърсявания
Ускорена газификация за битови, производствени и
публични потребители
Засилен контрол върху запалването на стърнищата

Ефективно използване на водните ресурси.
Подобряване на водоснабдителната и
канализационната мрежа
Разработване и прилагане на правила и нормативи
за устройство и застрояване, съобразени с
климатичните промени

Изграждане на съоръжения срещу наводнения

Въвеждане на водоспестяващи и
енергоспестяващи технологии
Селектиране на сухоустойчиви култури и
използването им в земеделието

10.6. Принос на ОПР за изпълнение на действията по отношение на климата
Разработването на Общинския план за развитие на община Марица се основава на
разумни и реалистични предложения за решаване на проблемите и реализиране на
потенциалите едновременно в социалната, икономическата и екологичната сфера.
Екологичната проблематика е неразделна част от аналитичната и стратегическата част на
плана. В т.2.6. Екологично състояние и рискове е описано състоянието на компонентите
на околната среда. Там са посочени най-важните проблеми и рискове за състоянието на
околната среда в общината. Екологичните силни и слаби страни имат присъствие и в
SWOT анализа към ОПР /т. 3./.
Проблемите на околната среда са пряко застъпени в Стратегията за развитие на
общината (т. 4.) и по-специално в мерките към всяка приоритетна област /т. 4.8./.
Мерки от приоритетна област ЖИЗНЕНА СРЕДА, СОЦИАЛНА СФЕРА И КУЛТУРЕН ЖИВОТ,
допринасящи за ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече
настъпилите промени:
Мярка 1.1. Подобряване на съществуващите, планиране и изграждане на нови места за
спорт и отдих.
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Мерки от приоритетна област ИНДУСТРИЯ, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА, допринасящи за
ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени:
Мярка 2.2. Изграждане на модерни индустриални зони, осигурени с удобен транспортен
достъп и с подходящи пространства за обслужващи, търговски и смесени функции;
Мярка 2.7. Изграждане на рентабилни обходни пътища и пътни възли за подобрена
връзка с/между основната автомобилна и жп инфраструктура;
Мярка 2.8. Оптимизиране на междуселищния обществен транспорт в рамките на
общината, както и на връзките й с град Пловдив и с летище Пловдив.
Мерки от приоритетна област ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО,
допринасящи за ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече
настъпилите промени:
Мярка 3.1. Опазване на почвите от замърсяване и от неподходящо застрояване, с оглед
запазване на земеделската им функция;
Мярка 3.2. Опазване на водните ресурси в общината чрез обновяване на мрежите,
съоръженията и оборудването на водоснабдителната и канализационна система, вкл. и
системите за третиране на отпадъчните води;
Мярка 3.4. Гарантиране опазването на защитените територии и зони в общината,
популяризиране на природните им богатства с развитието на екотуризъм;
Мярка 3.5. Доразвитие на зелената система в общината за ограничаване шумовото
замърсяване, подобряване качеството на атмосферния въздух и защита на земеделската
продукция – изграждане на защитни зелени пояси и крайпътно озеленяване;
Мярка 3.6. Провеждане на регулярен мониторинг на качеството на околната среда, на
основните източници на замърсявания и на възможните природни рискове;
Мярка 3.8. Обновяване и поддържане на напоителните мрежи и съоръжения за
увеличаване на поливните земеделски площи;
Мярка 3.12. Развитие на газопреносната и газоразпределителната мрежа, съпътствано от
целенасочено стимулиране на газопотреблението в бита и индустрията.
Изброените мерки ще направляват конкретните инициативи и инвестиции на община
Марица. Мерките са обезпечени от конкретно дефинирани проекти, систематизирани в
Програмата за реализация на ОПР (т. 9.2. Списък с проекти за реализация през периода
2014-2020).
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▪ Народно събрание на Република България, Закон за културното наследство, 2012
▪ Народно събрание на Република България, Закон за туризма, 2013
▪ Информационна система за наблюдение на структурните инструменти на ЕС,
http://umispublic.minfin.bg/

▪ Национален статистически институт, Текуща статистика, http://www.nsi.bg/
▪ Национален статистически институт, Районите, областите и общините в България,
2010 г.
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▪ Община Марица, Общински план за развитие на община Пловдив 2005-2015,
Пловдив, 2004

▪
▪
▪
▪

Община Марица, Общ устройствен план на Община Марица
Община Марица, доклади и справки от дирекциите на общината
Програма за развитие на ООН, Индикатори за човешко развитие, 2013
Регионална занаятчийска камара-Пловдив, данни за икономическото развитие на
областта, 2013

▪ Ситигаз България, Схема на развитие на газопреносната мрежа, 2013
▪ Търговско-промишлена палата – Пловдив, Икономически годишник на регион
Пловдив, 2013
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политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма
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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този документ е предназначен за:
- използване в аналитичната част на ОПР на община Марица;
- използване при подбор на проектите към индикативната таблица на ОПР;
В документа са включени и предложения от анкетните формуляри, както и обобщените
резултати от проведените срещи с местните общности и ръководства в повечето от селищата.
Обобщени са количествените показатели от анкетните формуляри, характеризиращи
проблемите, необходимите мерки и приоритетните направления за развитие на общината.
Обработени са 70 (седемдесет) броя анкетни формуляри и 14 (четиринадесет) протокола от
срещите с местните общности и ръководства.

2. ОБОБЩЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ АНКЕТНИТЕ ФОРМУЛЯРИ
Въпрос 2: Кои са основните проблеми на общината към този момент?
(В дясната колона е вписан броя на съответните отговори и таблицата е сортирана по тях)

Мярка
Недобро състояние на инфраструктурите (водоснабдителна, канализационна,
електроснабдителна)
Липса на селскостопанска борса и пазари
Липса на стимули за създаването на нови малки и средни предприятия
Висока безработица
Няма затворен цикъл наука-производство-пазар
Слабо взаимодействие между местна власт, бизнес, неправителствен сектор,
граждани
Слабо познаване на финансовите източници и инструменти
Лоша транспортна достъпност
Лошо състояние на общинските села – липса на икономически инициативи и
обезлюдяване
Слаба интеграция на малцинствата
Слаба инвестиционна активност
Недостъпно или недостатъчно качествено здравеопазване
Недобро състояние на околната среда
Неефективна промишленост
Недобре развита социална сфера и сектор на социалните услуги
Липса на клъстерна политика
Ниска производителност на селското стопанство
Ниско качество на образованието
Липса на добро и ефективно управление в общината
Ниско образователно равнище на населението

Номер

Общ брой
отговори

14

43

7
9
16
19

37
23
23
21

2

16

6
15

14
14

3

12

17
8
11
13
4
12
20
5
10
1
18

9
8
8
7
6
6
6
5
4
3
3
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Въпрос 3: Кои са най-необходимите мерки за подобряване на състоянието в община Марица?
(В колоните вдясно за важността на мерките е вписан броя на съответните отговори, таблицата
е сортирана по колона „Много важна“)
Мярка
Борба с безработицата и подобряване на пазара на
труда
Подобряване на качеството на предлаганите
здравни и медицински услуги
Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес
Подобряване на качеството на човешкия ресурс и
производителността на труда
Създаване на нови озеленени зони за отдих и спорт
Подобряване на енергийната ефективност на
сградите и използване на ВЕИ
Намаляване нивата на замърсяване
Опазване на културното и природното наследство
Изграждане на икономически зони
Подобряване на техническите инфраструктури
По-добра «свързаност» на селищата, туристическите
забележителности и други
Стимулиране на междуобщинско и
транснационално сътрудничество (проекти)
Подобряване на административните услуги за
населението и бизнеса
Засилване ролята на НПО и стимулиране на
гражданското участие в управлението
Подобряване управлението на общината
Борба с дискриминацията, социално включване и
равни възможности
Подобряване на жилищния сектор

Много
важна

Важна

4

40

19

6

36

23

2

35

28

3

35

21

8

32

27

1

9

31

24

2

7
1
11
10

30
29
28
27

21
25
24
26

1
1

13

26

21

4

17

19

27

3

15

18

31

2

16

15

34

3

14

14

27

1

5

8

31

7

12

7

31

5

Номер

Не е
важна
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Въпрос 4: Кои според Вас трябва да бъдат приоритетните направления за развитие в община Марица?
(В колоните вдясно за важността на приоритетните направления е вписан броя на съответните
отговори, таблицата е сортирана по колоната „Много важно“)

Селско стопанство
Обслужващи дейности с регионално означение
(образование, здравеопазване, услуги)
Външни инвестиции

1

Много
важно
59

8

44

13

9

44

13

Транспорт и логистика

6

32

27

Преработвателна промишленост

3

28

26

Лека промишленост

2

27

20

Туризъм

7

13

28

5

Високотехнологични производства

4

12

27

3

Енергия и възобновяеми енергийни източници

5

11

30

7

Приоритетно направление за развитие

Номер

Важно

Не е
важно

8

1

3. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ АНКЕТНИТЕ ФОРМУЛЯРИ
Обобщение на отговорите на въпроса от анкетата „Кои считате, че са трите най-важни проекта
за общината, които трябва да бъдат реализирани през новия програмен период (до 2020 г.)?“

1. Проекти за подобряване на инфраструктурата, образованието и развитие на селското
стопанство
2. Разширяване и развитие на индустриална зона „Тракия“ и развитие на нови
индустриални зони
3. Канализация на населените места, пречиствателни станции, подмяна на
водоснабдителните системи, изграждане на колектор от Голямоконарско шосе до
Царацово
4. Разширяване на Голямоконарско шосе
5. Създаване на работни места, подобряване качеството на живот, да се развива
животновъдството и зеленчукопроизводството
6. Проекти за развитие на селското стопанство – пазари, тържища, борси, тържище в
Калековец
7. Подобряване качеството на образованието и развитие на образованието според пазара
на труда
8. Подобряване на пътната инфраструктура, изграждане на велоалеи
9. Изграждане на зони за отдих и спорт и интензивно залесяване
10. Ремонт, реконструкция и строеж на нови църкви
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11. Изграждане на западен тип борса за плодове и зеленчуци
12. Борба с безработицата, подобряване на пазара на труда
13. Проекти за подкрепа за малкия и среден бизнес
14. Проект за пречистване на битовите отпадни води с използване на влажни зони
15. Изграждане на модерни пасища с електропастири
16. Изграждане на общинска спортна зала
17. Мерки за подобряване на здравеопазването и неговата инфраструктура
18. Изграждане на ново средищно училище в Маноле
19. Проекти по енергийна ефективност за общинските сгради
20. Проекти за интеграция и образование на малцинствените групи
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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Този документ е предназначен за:
- използване в аналитичната част на ОПР на община Марица;
- използване в екологичния раздел на аналитичната част на ОПР;
- използване при подбор на проектите към индикативната таблица на ОПР;
- анализ на свързаността и селищната мрежа;
- информационен източник при разработване на стратегията за управление на общинските имоти.
Спецификата на община Марица е именно в устойчивата селищна мрежа с постоянно население, което не намалява, независимо от
неравномерните параметри в различните селища. Селата са много ясно групирани с възможности за връзки и съвместни проекти между тях
и това следва да се отрази в самия общински план за развитие.
В този документ са създадени паспорти с данни и карти на 19-те населени места на община Марица.
Включени са и предложения от анкетните формуляри, както и обобщените резултати от проведените срещи с местните общности и
ръководства в повечето от селищата.
Обработени са 70 (седемдесет) броя анкетни формуляри и 14 (четиринадесет) протокола от срещите с местните общности и ръководства.
За всяко от населените места е обработена кадастралната карта и демографските данни и е създаден стандартен профил и за някои от тях са
описани проблемите и предложенията от анкетите.
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2. ПАСПОРТИ С ДАННИ И КАРТИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

1. С. Бенковски
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Обща информация

Обекти

Специфична
информация
Анкетни проучвания –
проблеми

Анкетни проучвания предложения

Население 1354 д., площ 1695 ха (на землището, това се отнася за всички паспорти на населените места)
По най-ранни документирани сведения село Бенковски е създадено около 1576 г. под името Мързян. Според преданията е
старо тракийско селище, за което свидетелстват множеството тракийски могили, някои от които съществуват и до днес.
През 1939 г. селото е преименувано на Бенковски, както се е казвала ж.п. гарата, построена на 12.12.1933 г. (тогава е открита
линията Пловдив-Панагюрище). Било е център на Община с три съставни села – Бенковски, Радиново и Войсил
Местната църква – „Св. Троица” е построена в двора на училището през 1880 г. Заради ценните стенописи и иконостаса е
обявена за паметник на културата с писмо на Националния институт на паметниците на културата от 19.07.1974 г. и писмо на
Света пловдивска метрополия от 03.03.1975 г. Купела за Светото кръщение с дата 1856 г. показва, че религиозен живот е
имало и по време на робството.
Първото училището в село Бенковски е построено преди Освобождението. През 1929 г. е построена нова сграда за
учениците до четвърти клас. През 1939 г. е открита и сградата на основното училище – „Георги Бенковски” – средищно
училище, в което учат децата от селата Бенковски, Радиново и Войсил.
Читалището – първоначално „Небосклон”, а в последствие „Васил Левски” – е създадено на 28.01.1930 г. Настоящата сграда
на читалището е построена през 1959 г.
Бележити личности на село Бенковски са братя Христо и Георги Търневи (потомци на род Шишкови), съратници на Левски,
Бенковски и Волов.
Уличната мрежа е в лошо състояние,
няма озеленяване извън центъра по улиците,
образователните услуги не са на ниво,
липсва канализация,
стара водопроводна мрежа,
липсва културен и спортен живот,
няма достъп до информация за дейността на общинската администрация.
Медицинските услуги и читалищната дейност са на ниво.
Завършване на канализацията,
възстановяване на всички инфраструктури,
озеленяване,
подмяна на уличното осветление с икономично (LED),
изграждане на спортни площадки, волейболно и баскетболно игрище,
изграждане на клуб на пенсионера.
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Административното обслужване се оценява като добро,
Липсват спортни площадки и мини-футбол,
Предлагат съвместяване на социалните дейности с общественото хранене,
Голям проблем са товарните камиони, които унищожават настилките (едно от последствията на индустриалните зони!)
Считат, че мястото на новия стадион срещу стопанския двор е неподходящо
Голям проблем е инфраструктурата на земеделските земи – например трудно се електрифицират земеделските земи
Изискват пълна обвързаност в рамките на общината на цикъла производител – стока – пазар плюс защита на местните
сортове
Недостатъчни транспортни услуги, предлагат маршрутка
Очакват газификация,
Нямат възможности за участие в проекти по енергийна ефективност,
Малцинството е сравнително интегрирано, но нарушава обществения ред, има недостатъци в наредбата
Има незаконно строителство от страна на малцинството, включително и извън регулация.
Голям проблем са отпадъците – имат площадка за растителни отпадъци, но нямат площадка за строителни отпадъци.
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2. С. Войводиново
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Обекти

Специфична
информация
Анкетни проучвания –
проблеми

Анкетни проучвания предложения

Население 2194 д., площ 1305 ха
Първоначално е съществувало в местността „Дим пара”, намираща се на около километър на юг от сегашното разположение
на селото, и е изградено върху основите на старо римско селище. В района могат да бъдат намерени артефакти от римско
време. През този район е минавал стар римски път, използван по-късно от Османската империя. По него е превозвана
турската хазна от Пловдив за Истанбул, многократно нападана от местни жители, предвождани от войводи. Многократните
нападения на войводите дават името на селото и пак заради тях жителите на селището са прогонени от земите и принудени
да се заселят на северозапад по бреговете на река Пясъчник. Постоянните наводнения, причинявани от реката, ги
принуждават преди около 350 години отново да се преместят и заселят в земите, в които е разположено селото днес.
Първата църква на село Войводиново – „Свети Спас” – се е намирала на мястото на сегашното читалище. Новата църква на
настоящето си място е построена през 1932 г. и е с непроменено име.
Първото училището във Войводиново – „Св. Св. Кирил и Методий” – е построено през 1879 г. То се е помещавало в една
сграда с три стаи, разположена до сегашното училище. Сградата, в която се помещава днес, е построена през 1938 г., а
последното разширение е направено през 1993 г. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” е средищно училище и в него
се учат около 150 деца от Войводиново и Желязно. През 2009 г. се празнуват 130 години от създаването му.
Читалището в село Войводиново – „Виделина” – е основано 1928 г. В момента читалището работи със 120 дейци.
В землището на селото има седем тракийски могили. Преди около 45 години две от тях са разкопани от археолози и вътре
са открити каменни саркофази и колесница от древни тракийски велможи. В селото има два сондажа с минерална вода с
доказани лековити качества, която след разработването им се продава в Близкия Изток и Северна Европа с наименованието
„Минерал аква” и „Тракия уотър”.
Липсва канализация,
множество прекъсвания и токови удари в електрозахранването,
лоша водоснабдителна мрежа,
лоша улична мрежа,
липсва културен живот, отдих,
няма озеленяване,
лоша транспортна връзка с Пловдив
Изграждане на канализация,
подобряване на електроснабдяването,
основен ремонт на уличната мрежа,
обновяване на водоснабдяването,
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създаване на нови зони за отдих и спорт,
привличане на младите и подрастващите в спорта,
проект за енергийна ефективност на читалището
Счита се, че жителите са с 500 души повече от регистрираните, т.е. са около 2500 души, като тези в повече са регистрирани в
Пловдив, но живеят във Войводиново.
Няма благоустрояване.
Първостепенен проблем е канализацията, особено отводняването на дъждовната вода.
Влошено е екологичното състояние поради прах и кал.
Лошо е състоянието на автобусния парк. Автобусите не минават до съседните общини през селото от години - не се спазва
разписанието на маршрутките.
Има положен главен колектор за канализацията, ползва се от незаконно включване на къщи. Колекторът не е свързан с
пречиствателна станция и е затапен. Използват се и отводнителните канали в покрайнините за включване.
Товарните камиони минават през селото и влошава качествата на средата (прах и шум), освен това разбиват пътя, което е
опасно за движението – едно от негативните последствия на индустриалните зони.
Липсват детски и спортни площадки – следва да се изгради спортен комплекс.
Стадионът не се поддържа. Пистите и площадките не се поддържат. Искат площадки за тенис на корт, тенис на маса. Имат
нужда от организация на спортната дейност на база на спортен комплекс.
Читалищната дейност има нужда от подкрепа, читалището от ремонт и от проект за енергийна ефективност, респективно
саниране. 140 деца участват в читалищни мероприятия.
Трябва да се въведе LED осветление – вече участват в „Националния доверителен екофонд“.
Одобряват идеята на Скутаре за общ маршрут за отдих.
Предлагат да имат микро общинско предприятие от няколко души с техника за ремонти.
Конната база е ключов обект (75% е на Гергов, 25% на общината). Има шест общински клуба по конен спорт. Има нужда от
проекти на общината – за безплатно обучение на децата от селото например – не са спечелили този проект.
Имат практика в конния клуб да работят с болни деца от церебрална парализа, това предлагат да се разшири – да се
включат деца-аутисти и други. Медицинските услуги са проблем.
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Население 1090 д., площ 1801 ха
Село Войсил е създадено около 1600-та година под името Карнофоля. Малко са известните факти и сведения от историята
му. Турците, придошли от Голямо Конаре, унищожили някогашното Мързян – сега село Бенковски. Али Факоолу решава да
запази с. Мързян като заселва първите родове Мичеви, Жулеви, Акови, по-късно Дамянови в местността, където днес е
разположено село Войсил. През 1730 г. в там се заселват първите македонски родове – Тамбурови, Филипови, Митарови.
През 1935 г. селото получава настоящото си име - Войсил
Първото училище – начално училище „Климент Охридски” – е открито през 1934 г. и е положило края на обучението на
учениците от селото в къщи на богаташи.
Читалището в село Войсил – „Христо Ботев” – е открито през 1960 г.
В землището на село Войсил има пет тракийски могили, намиращи се в местностите „Беговица”, „Молловица”, „Адърица”,
„Горен плетевун”.
Лоши транспортни услуги, необходима е връзка Войсил – Радиново – Костиево.
Канализацията е крайно наложителна поради оризищата
Уличната мрежа е в крайно лошо състояние, няма дори чакъл
Канавките да се възстановят и дъждовната канализация е провалена, дори застрашава жилищните сгради
Общинските канали не се поддържат, Лоши са селскостопанските пътища до нивите
Локален екологичен проблем – комари поради оризищата
Има нужда от младежки клуб и спортни площадки за младежите
Читалището има нужда от саниране
Необходим е дневен център със социален патронаж за стари хора.
Сеят се еднообразни култури, необходима е помощ за диверсификация на земеделието, най-вече за
зеленчукопроизводството.
Да се провери дали канализацията на Войсил може да се свърже с ПСОВ на Бенковски.
Питейната вода е от група „Бенковски“, при спиране на тока се влияе доставянето на вода до селото, водопроводът е
етернитов и трябва да се подмени
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Население 1826 д., площ 2860 ха
Село Граф Игнатиево е създадено непосредствено след Освобождението под името Чоллук. След Освобождението на
България от турско робство през 1878 г. настъпват превратности в живота и битието на българското население. Турските
чифликчии побягват панически към Турция. Изоставят имотите си или ги продават за символични суми на български ратаи.
Те влизат във владение на имотите и започват своето съществуване като земеделци. Чоллуклии заживяват свободно и
развиват в своите чифлици коневъдство, овцевъдство, земеделие.
Двадесет и пет години по-късно, през месец септември 1902 г. по повод честването на 25 години от Освобождението на
България от турски робство колелото на историята се завърта още веднъж за село Чоллук.
На път от Шипка за Пловдив семейството на руския дипломат и държавник граф Николай Павлович Игнатиев спира в ханче
„Чародейка” край Чоллук, чиито собственик е бил Иван Пенчев Врачев – известен като дядо Врача. Чули за пристигането на
Николай Павлович, всички хора, които са били в Чоллушките ханчета се събрали във Врачевия хан. Жителите устроили
радушно посрещане и предложили на графа да стане патрон на селото и училището. Руският дипломат дал съгласието си.
Цар Фердинанд издава Указ № 395 от 25 октомври 1902 г., с който селото е преименувано на Граф Игнатиев.

Обекти

Църквата „Свето Вознесение Господне” е осветена през 1892 г. Строителството на църквата започва през 1888 г. върху имот,
подарен от Пенко Хамбарлийски. Строи се от дядо Никола – майстор от село Райково /Смолянско/. За свещеник е
ръкоположен поп Неделю, който пръв издига идеята за промяна на името на селото. Първоначално църквата е построена
като трикорабна куполна базилика, но след земетресението през 1923 г. при ремонта покривът е променен без купол.
Първото училище в село Граф Игнатиево е открито в сградата на сегашната детска градина.Състояло се е от шест учебни
стаи, а обучението е било до четвърто отделение. През 1935 г. в дома на Димитър Дингилев – Дормаджията се организира
непълна прогимназия – само І и ІІ клас /сега V-ти и VІ-ти клас/. През същата година започва строителството на нова
училищна сграда, предназначена за прогимназия, която е била осветена през 1938 г.и до днес носи името ”Граф Николай
Павлович Игнатиев”.
Народно читалище „Изгрев” – е основано през 1927 г. от група ентусиазирани младежи. Първите читалищни прояви са били
изнасяне на сказки и театрални постановки. Постепенно се разпалва искрата на самодейността и се сформират групи за
народни танци, песни, обичаи. Самодейните състави стават носители на много награди и отличия от фестивали и събори. В
читалището е организирана постоянно действаща археологическа сбирка с експонати и находки, намерени в района на
селището, фотоизложба за живота и дейността на граф Игнатиев, трета авиобаза, етнографска изложба.
През 30те и 40-те години се поставя началото и на библиотечната дейност. Първоначално за библиотека са използвани два
шкафа с около 50 книги, намиращи се в кръчмата на Иван Джостов. Сегашната модерна сграда на читалището е открита през
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1970 г. По повод 50-годишнината Народно читалище „Изгрев” е наградено с орден „Кирил и Методий” – ІІІ степен за
активна, народополезна и културно-просветна дейност
Тук се намира и най-модерната авиационна база, приемник на военното летище, чието изграждане е започнало през 40-те
години на миналия век.
Специфична
информация

В землището на Граф Игнатиево има три могили, около които често се откриват находки от епохата на траките, римляните,
византийците и османското владичество.
В землището на село Граф Игнатиево при археологически разкопки са намерени праисторически съдове, домонетни форми,
тракийска и византийска керамика, върхове на копия и стрели, монети и накити, които свидетелстват, че тук е бил
исторически кръстопът на област Тракия. В по-късната история данните показват, че на тази територия са съществували
турски чифлици, в които българите са били наемани за ратаи.

Анкетни проучвания –
проблеми
Анкетни проучвания предложения
Резултати от срещи с
местната общност

Необходим е обходен път, страдат от непрекъснати аварии на водоснабдителната система, необходима е ПСОВ,
земеделските производители имат проблеми със състоянието на пътищата до нивите, необходимо е видеонаблюдение
(около 15 камери), необходима е нова сграда за детска градина и ясла, от авиобазата искат да водят децата си тук, нямат
нужда от социален патронаж, за училището са необходими: работилници за труд и техника, спортна площадка, физкултурен
салон, има недостиг на стаи, необходимо е благоустрояване на центъра.

Възрастова структура 2011 г.
Възрастова група
Брой хора
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5. С. Динк

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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Обща информация

Население 880 д., площ 588 ха
В землището на село Динк в годините на турското робство е имало само арменски чифлици, построени приблизително през
1850 г. Първата къща, построена през 1872 г., е била на Георги Николов Бодуров, дошъл от село Ситово през 1872 г. На река
Аврамица е имало воденица за люпене на ориз, която се е казвала Динката. Около нея се заселват от околните села
Крислово, Калековец, Ръжево Конаре първите жители на селото, наричано тогава „Динк махала”. В последствие се заселват
цели родове от селата Дедево, Храбрино, Хисаря, Калояново и Ситово.

Обекти

Местната църква – „Успение Богородично” – според преданията е построена върху стара римска сграда. През 1928 г. е
разрушена от земетресение. В последствие е възстановена.
Първото училище в село Динк е открито 1905 г. в частна сграда. То продължило да функционира като частно училище до
1912-1913 г., когато става държавно. Първото училище, построено със средства от населението, е разрушено от
земетресението през 1928 г. През 1929 г. е построена сградата на сегашното училище „Отец Паисий”.
Читалището на име „Просвета” – е открито през 1938 г. През 2007 г. е реставрирано

Специфична
информация
Анкетни проучвания –
проблеми

Анкетни проучвания предложения

Всички инфраструктури са в лошо състояние:
- уличната мрежа,
- водоснабдяването,
- канализацията,
- електрификацията
Смяна на водоснабдителната система за питейната вода,
канализацията,
свързване на път Динк – Граф Игнатиево,
свързване на път Динк – Ръжево Конаре

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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Резултати от срещи с
местната общност
25.04.2014 г.

Селото провежда 12 до 14 общоселски събрания годишно, а общинската администрация не присъства на тях.
Виждат във вноса голям проблем и искат защитни мерки за българското земеделие.
Общинската мера да се даде на животновъдите.
Да се подпомогне зеленчукопроизводството, арендаторите сеят основно жито.
Голяма безработица, сезонна работа.
Имат възможност и нужда от собствен водоизточник, сега са зависими от Калековец за водоснабдяването. Питейната вода е
с много лошо качество.
Подмяна на етернитовите водопроводни тръби - чак тогава да се мине към канализация.
Предлагат от държавния поземлен фонд да се оземлят ромските семейства.
Необходимо е асфалтиране на пътя Динк – Граф Игнатиево.
Бившата река Аврамица сега е засипана, но селото страда от наводнения.
Не се почистват и поддържат напоителните канали.
Има проблеми с образованието и квалификацията на местното население. Има нужда от по-настойчива кампания между
родителите за необходимостта децата да учат.
Необходим е пенсионерски клуб и социален патронаж с кухня за самотни стари хора.
Транспортното разписание не е съобразено с нуждите на хората

Възрастова структура 2011 г.
Възрастова група
Брой хора
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6. С. Желязно

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
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Обща информация

Обекти

Специфична
информация
Анкетни проучвания –
проблеми

Анкетни проучвания предложения

Население 372 д., площ 651 ха
Село Желязно е създадено в началото на 19 век под името Денемир капи. През 1878 г. в един от чифлиците се заселва
Никола Латинин от Пловдив, който можем да приемем за основател на днешното село. Първоначално то се е намирало на
северозапад от настоящото местоположението на селото. Обитавало се от смесено население – българи и турци. Било е
голямо, заградено с големи дувари и с тежки железни порти. Това е и причината да носи името Денемир Капи (железни
порти). Легенда разказва, че в селото дошъл свещеник да събира пари за построяване на църква или манастир. Никой от
населението не се отзовал. Свещеникът прокълнал селото, което в действителност по-късно изгоряло. Днешното село е
създадено върху три големи чифлика. По време на Руско-турската война продаваните на безценица от турците чифлици
били купени от заможни хора, дошли от Средногорието, от Демирджелер. През 1944 г. селото, наричано Демирджелер, е
преименувано на Желязно
Местната църква носи името „Св. Георги Победоносец”.
Първото училище в село Желязно – „Св. Кирил и Методий” – е открито през 1930 г. В него до 1998 г. се обучават ученици от
1-ви до 4-ти клас. Към днешна дата училището е закрито.
Читалище „Васил Левски” е открито през 1943-1944 г. от Иванка Бояджиева – учителка от село Гъбарево, Казанлъшко,
преподавала в училището. Към 1995 г. сградата на читалището е реституирана и то престава да съществува
В землището на селото се намират две тракийски могили – „Висока могила” и „Петранина могила”.
Канализацията,
мръсна питейна вода,
медицинските услуги са три пъти седмично по два часа,
културният живот е слабо изявен,
читалището няма сграда (отнета е поради реституция),
пътищата са в лошо състояние,
няма озеленяване
Нова канализация,
нова водоснабдителна система,
построяване на нова читалищна сграда

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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Резултати от срещи с
местната общност

Подпочвените води се замърсяват поради липса на канализация, същата е в ход с процедура за избор на изпълнител.
Изграждане на комбинирана административна сграда, включваща пенсионерски клуб, читалище и кметство.
Необходимо е благоустрояване на улиците – отводняване и тротоари, иначе почти всички улици са асфалтирани.
Децата учат в Пловдив.
Населението работи в Пловдив и Войводиново основно, има 4-5 животновъди с две кравеферми. Общо взето са с градски
манталитет и земеделието е слабо развито на дребно.
Ромите са интегрирани, около 50 души, работят и имат средно и дори висше образование.
Има нужда от детска градина, сегашната сграда се руши поради смяна на собствеността.
Изграждане на спортни площадки и стадион върху 12 дка от общинската мера.
Необходима е шумозащита към магистралата и залесяване покрай магистралата.

Възрастова структура 2011 г.
Възрастова група
Брой хора
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Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
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7. С. Калековец

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
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Обща информация

Население 2627 д., площ 1796 ха
Село Калековец е създадено през 1711 г. под името Аачкьой в превод „Дървено село“ през 1711г. от турски феодал, който
наема 17 ратаи за да обработват земите му. По-късно им дава земя и така се формират 17 рода. В началото на 20 век кметът
на селото е бил калеко на управителя на град Пловдив. Когато управителя на град Пловдив е посещавал селото, казвал, че
отива в Калековото село и от там идва сегашното име на селото 'Калековец'

Обекти

Местната църквата „Св. Св. Кирил и Методий” е открита през 1860 г.
Първото училището в село Калековец – „Св. Св. Кирил и Методий” – е създадено през 1855 г.
Читалище „Пробуда” – е открито на 12.12.1927 г

Специфична
информация
Анкетни проучвания –
проблеми

Анкетни проучвания предложения

Пречистването на отпадните води,
лоша пътна инфраструктура,
няма зони за отдих,
няма озеленяване,
необходима е детска градина с ясла с групи за 120 места,
няма улично осветление,
няма канализация,
няма достъп до информация за работните места в общината и съседните общини
Изграждане на парк и зона за отдих,
изграждане на детска градина с ясла за 120 деца,
образованието да стане до 10 клас,
построяване на тържище за производителя,
курсове за придобиване на професионална квалификация (квалификационен клас), най-вече в земеделието,
изграждане на спортни обекти

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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Резултати от срещи с
местната общност
25.04.2014 г.

Малцинствен проблем – много голяма ромска общност (800 души, около 30% от населението). Изявява се основният
социален конфликт на основата на помощите за деца и безработни, които ромите получават.
Селото няма оформен вход-изход, няма асфалтирана улица дори в центъра.
Има нужда от обходен път за изнасяне на товарния транспорт, сега тирове с превишена скорост минават през селото. Има
нужда и от видеонаблюдение за транспортни нарушения.
Инфраструктурата на земеделските земи – пътищата до тях са кални и достъпът се затруднява (вероятно е общ проблем за
селскостопанските общини.
Читалището има крайна нужда от ремонт. Поне 70 деца участват в читалищна дейност.
Имат нужда от достъп до информация за проекти и услуги по земеделските програми.
Към бъдещата борса следва да се провеждат ограмотителни и информационни кампании.
Има детска ясла с недостатъчен капацитет – необходима е сграда за още две групи.

Възрастова структура 2011 г.
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Брой хора
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8. С. Костиево
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Обща информация
Обекти

Специфична
информация

Анкетни проучвания –
проблеми
Анкетни проучвания предложения

Население 1826 д., площ 2348 ха
Село Костиево е съществувало от 1576 г. под името Кьосте според турски документи.
Местната църква „Света Троица” е открита и осветена през 1905 г. Иконите и стенописите в нея са рисувани от пловдивския
художник Георги Данчов.
Първото училището в Костиево съществува от 1872 г., по спомени на възрастни жители на селото, а по официални данни от
1889 г, като се помещава в малка къща в двора на църквата. През 1929-1930 г. се построява южното крило на днешното
училище, а през 1934 г. става основно училище с първи директор Рашко Семков. Днес основното училище в село Костиево
носи името на двамата братя Кирил и Методий.
Читалището „Цар Борис ІІІ” е открито на 30.І.1928 г. Председател е Стоица Хр. Джамбазов. Сградата на читалището е
построена през 1942 г. и е преименувано на „Тодор Павлов”, а понастоящем носи името на поета-революционер Никола
Йонков Вапцаров. През месец ноември 1959 г. се открива новият читалищен дом
През 1926 г. се поставя началото на кооперация в селото с председател Запрян Клявков, който по-късно става народен
представител и в резултат на неговите действия костиевци се сдобиват с много придобивки:
През 1928 г. Костиево първо от селата на север от река Марица се електрифицира от съществуващата тогава водноелектрическа централа „Въча”.
През 1938 г е първото село в Пловдивска област, построило помпа и водопровод за чиста питейна вода.
През 1938 г. е построена здравната служба. Пръв лекар в селото е руснакът Григориев. По-късно е открит и родилен дом.
През 1939 г. Всестранната кооперация „Съгласие” построява първия в този край комбинат – фурна и баня.
През 1936 г. е построена сградата, в която до 2003 г се помещава кметството.
През 1940 г. е открита поща, която се е помещавала в сградата на Кметството
1991 г. е открита нова детска градина „Буратино” с капацитет около 100 деца.
В двора на местната църквата се намира паметник на загиналите във войните. В землището на село Костиево е издигнат
паметник на капитан Александър Петрович Бураго. На загиналите в Отечествената война е посветена паметната плоча на
чешмата в центъра на селото.
Интересен факт от историята на Костиево е, че Генерал Гурко преспива в селото в къщата на Тодор Фучеджиев и от
местността „Голямата могила” командва настъплението на руските войски към Пловдив.
-
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Резултати от срещи с
местната общност
24.04.2014 г.

Има паркове, но не достигат хора по поддръжката им.
Има нужда от озеленителни пояси покрай селските пътища
Има спортна база, макар че е за ремонт (стадион),
Липсват фитнес и спортни площадки
Уличното благоустрояване е в изключително лошо състояние.
Необходима е канализация и смяна на етернитовата водоснабдителна мрежа
Читалището е за ремонт
Пенсионерският клуб има нужда от спонсор
Има нужда от общинска наредба за естетизация на средата
Земеделската кооперация е в много добро състояние
Има проект за включване в регулация на 39 хектара земеделски земи.
Необходима е оптимизация на транспорта.
Образователните услуги не са на ниво и децата ходят поради това на училище в Пловдив.
Има нужда от общинска борса, която да промени модела на отношението между производител и търговец.

Възрастова структура 2011 г.
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9. С. Крислово

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
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Специфична
информация
Анкетни проучвания –
проблеми
Анкетни проучвания предложения
Резултати от срещи с
местната общност

Население 648 д., площ 678 ха
Първоначално името на селището е „Шарликьой” По време на турското робство в селото са се укривали документи и се е
тълкувало, че се „крият слова”, откъдето в днешно време произлиза името Крислово.
Църквата „Рождество на Пресвета Богородица” – строена много преди 1928 г., е открита през 1930 г. Старата постройка е
била разрушена от голямото земетресение и през 1928-1930 г. на доброволни начала от местни зидари е построена
съществуващата в момента църква.
Първото училището в село Крислово „Св. Св. Кирил и Методий” е строено през 1928-1930 г. Към днешна дата училището е
закрито. Постройката и прилежащия към нея терен са продадени на инвеститори и в момента е цех за табели, пътни знаци
Читалище „Просвета” съществува от около 1928 г.
Слаба комуникация с общинската администрация.
Необходима е канализация
Необходим е ремонт на уличната мрежа и благоустрояване - в селото има само една асфалтирана улица
Висока безработица
Замърсени са подпочвените води
Има много разрушени канали от поливната система.
Има стадион, липсват места за отдих и детски площадки
Необходимо е улично озеленяване.
Необходимо е покриване на реката (която в момента е канал) в центъра
Пътят Крислово – Труд е важен за сигурността, но е черен път, изисква се благоустрояването му.

Възрастова структура 2011 г.
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10. С. Маноле

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
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Обща информация

Население 2896 д., площ 3189 ха
Село Маноле е създадено през 1488 г. под името Манул, с което същата година е регистрирано в османския регистър. Така
фигурира и в Джелепкешанския регистър през 1576 г. Във Войнганския регистър от шестнадесети век е отбелязано като село
Маноле. По съхранени предания основоположник на селото е майстор Манол, българин, който е чиракувал при гръцки
кръчмари и ханджии.

Обекти

Църквата „Св. Димитър” е построена през 1902 г.
Първото училище в село Маноле – „Васил Левски”е построено през 1886 г.
Разрушено от земетресенията през 1928 г., то отново е възстановено.
Читалище „Просвета”е открито през 1927 г., а сградата, в която се помещава в момента, е построена 1959 г

Специфична
информация

В землището на селото е съществувала могила „Разкопаница” – разрушена е през 70-те години на миналия век, а
намерените ценни експонати могат да се видят в Историческия музей в град Пловдив.
На 1.5 км южно от Маноле има тракийска селищна могила (от бронзовата и желязната епоха), която е най-голямото
образувание на Балканския полуостров, резултат на човешка дейност

Анкетни проучвания –
проблеми

Лошо състояние на пътната мрежа,
липса на пречиствателна станция,
липса на зони за отдих,
необходима е подмяна на част от водоснабдителната система ,
училището е на повече от 100 години и има нужда от ново,
има висока безработица,
населението не е информирано за работата на общината,
Сградите на читалището и здравното заведение имат нужда от ремонт

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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Анкетни проучвания предложения

Резултати от срещи с
местната общност
29.04.2014 г.

Изграждане на археологически комплекс Могилата в Маноле,
изграждане на пречиствателна станция,
изграждане на модерно пасище
построяване на ново средищно училище,
саниране на детската градина, проект за енергийна ефективност на ЦДГ „Мечта“,
ремонт на здравната служба,
изграждане на Професионална гимназия за земеделие и екология,
поддръжка на пътищата и асфалтиране
Голяма пенсионерска общност с ниски пенсии (от порядъка на 160 лева).
Необходима е частична подмяна на етернитовите водопроводи, включително магистралния; има желание от населението за
участие. Иначе питейната вода е с добро качество, като водоснабдителната група „Маноле“ захранва още Ясно поле и
Манолско Конаре
Поради петгодишната гаранция на пътя няма положен канализационен колектор по главната улица.
Заустването е нерегламентирано в реката, очаква се ПСОВ обща за Маноле и Манолско Конаре (с припомпване)
Искат увеличаване на социалните услуги: асистенти, социален патронаж, раздаване на лекарства.
Училището има нужда от саниране (в него учат от Манолско Конаре и Ясно поле децата),
Детската градина предстои да се ремонтира (проект за около 360000 лева).
Имат добра спортна база и детски площадки.
Читалището има нужда от ремонт.
Има необходимост от обиколен път към републиканския за сигурност при аварии. Не се спазват ограниченият по път III-58,
общ проблем и с Труд, и с Граф Игнатиево.
Почти никаква полицейска охрана.
Животновъдството е много слабо, има мандра с 60 работни места, фабрика за ковчези (60 работни места), има основан
Бизнес парк.
Искат борса, развитие и опазване на местни сортове семена и местни породи животни и контрол върху прекупвачите.

Възрастова структура 2011 г.
Възрастова група
Брой хора
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11. С. Манолско Конаре
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Обща информация

Население 693 д., площ 1348 ха
Село Манолско Конаре е създадено около 1700 г. Първоначално е възникнало край реката в местността „Юртища” на около
2 км. западно от сегашното местоположение на селото. Около 1800-та година чумна епидемия убива повечето жители.
Останалите живи изгарят всичко, някои от тях се заселват в село Маноле, други – в съседното село Чакъре (Ясно поле), а
шест-седем семейства си правят къщи на сегашното място отново край реката.
Името му произхожда от пастирите – коняри от село Маноле, които са отглеждали конете за нуждите на Османската
империя.

Обекти

Местната църквата е открита през 1903 г. Земетресението от 1928 г. я поврежда значително и жителите изграждат малка
църква, която да обслужва населението до 1999 г – годината, в която е построен сегашния нов храм в центъра на селото,
носеща името „Св. Теодор Тирон и Стратилат”.
Първото училище в село Манолско Конаре е открито през 1899 г. Сградата, в която се помещава до закриването му през
2008 г. поради недостатъчен брой ученици, е построена през 1929 г. През 1939 г е построена сградата за прогимназията, към
която през 1987 г. се прави пристройка за целодневна детска градина. Към настоящия момент тя се казва „Лилия” и
обслужва децата от Манолско Конаре и Ясно поле.
Читалище Пробуда е открито през 1929 г. Председател е първият директор на новото училище – Драгомир Попов. През 1965
г. се открива нова масивна читалищна сграда

Специфична
информация
Анкетни проучвания –
проблеми
Анкетни проучвания предложения

-

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
32

Резултати от срещи с
местната общност

Канализацията е частично изпълнена, кандидатства се с проект от ПУДООС.
Необходима е подмяна на водопровода.
До голяма степен лошата улична мрежа е такава поради канализацията.
Лоша транспортна услуга.
Училище няма, детската градина е ремонтирана.
Очаква се изграждане на спортна площадка при готов проект.
Има ремонтиран стадион и отбор.
Читалището има нужда от ремонт.
Много лоши електронни услуги – само един доставчик (Глобул, с лоша услуга, липсват клетки)
Слаба връзка с общинския съвет – нито един общински съветник не е идвал в селото.
Има частен рибарник, очаква узаконяване от кмета.
Има голяма инвестиция от италиански собственик в земеделието (предполагам – в оризищата, забележка ИД, почти
половината землище е оризище.)
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12. С. Радиново
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Обекти

Специфична
информация
Анкетни проучвания –
проблеми
Анкетни проучвания предложения

Население 752 д., площ 1264 ха
Село Радиново е създадено през ХVІІІ-ти век под името "Радина". Впоследствие селото е преименувано на Радиново.
Църквата „Свети Николай” е построена през 1932-1933 г.
Първото училището в селото е построено през 1933 г под името „Г. Бенковски”. Строежът започва през 1931 г. Първите
учители са Кънчо и Пенка Куневи. По-късно училището е закрито. Днес в селото функционира само ЦДГ "Щастливо детство".
Селското читалището, първоначално носещо името „Зора”, а в последствие „Отец Паисий”, е основано през 1934 г.
Учредители са Кънчо Кунев, Нено Деянов, Спас Пискулов, Благо Камбуров, Никола Тончев, Иван Нанчев.
Първите книги, закупени със средства от самите учредители, наброявали 200 тома. Настоящата сграда е построена през 1960
г. и е открита в навечерието на 24-ти май – Ден на славянската писменост и култура. На този ден читалището получава
новото си име – „Отец Паисий”. На сцената му са били поставяни пиесите „Боряна”, „Камък в блатото”, „Върла магесница”,
„Цигани”, „Когато гръм удари”. През 2008 г. е изцяло ремонтирано и напълно обновено.
През 1996 г. на територията на село Радиново започва да се оформя индустриална зона, в която днес български и
световноизвестни фирми развиват индустриална дейност
Селото има частична канализация,
слабо налягане във водоснабдителната мрежа,
учениците се транспортират от други населени места,
уличната мрежа е в лошо състояние
Доизграждане на канализацията,
ремонт на уличната мрежа,
изграждане на система за видеонаблюдение,
изграждане на шумови прегради на автомагистрала „Тракия“
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Уличната мрежа е била асфалтирана, но при полагане на инфраструктурата е разрушена, както и при строителния бум, няма
тротоари
Необходим е обходен път, камионите минават през селото.
Канализацията е частично изградена.
Новата спортна зала към училището в с. Бенковски като средищна за трите села – Бенковски, Радиново и Войсил
Необходима е по-голяма детска площадка
Необходима е пълна подмяна на водопроводната мрежа
Лоши са пътищата до нивите – инфраструктурата в земеделските земи е глобален проблем на общината
Общинските канали не се чистят
Детската ясла трябва да се изгради почти наново
Читалището поддържа инициативите на НПО, има 3 танцови колектива
Ромското малцинство е сравнително интегрирано, някои от тях работят в Либхер.

Възрастова структура 2011 г.
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13. С. Рогош
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Население 3099 д., площ 2711 ха
Село Рогош е създадено около 1576 г под имената „Рогуш” и „Кебър”. По-късно са съществували две села – Малък Рогош и
Голям Рогош. По време на турското робство селището се установило на левия бряг на река Марица на 12 км. източно от град
Пловдив, в близост до „Друма” – стратегическия път на турските кервани. Жители на селото нападали керваните и избивали
съпровождащата ги потеря. Турски съгледвачи, забелязали печат от ограбен керван върху плата на сукмана на местна
жителка, в последствие предизвикват масово клане и опожаряване на селото. Малкото оцелели се заселват в местността
Юрта, за което свидетелстват намерени гробищни камъни, монети, гърнета, тухли. Вероятна причина за преместването на
селото от местността „Юрта” на сегашното му място през 1760 година е маларията.
Първата църквата на село Рогош е построена по инициатива на Димитър Каракачана с участието на населението през 1866 г.
След Освобождението на мястото на възрожденската църква е построена нова – „Св. Атанасий”, съборена от
заметресението през 1928 г. Днес на същото място е построена нова църква със същото име.
Първото училището в село Рогош – килийно и в примитивна сграда – е построено през 1867 г. Пръв учител в това училище е
бил Пенчо Марков от село Демир – Нова махала. През 1931 г. е построена сградата на сегашното ОУ „Васил Левски”,
първоначално земеделско училище. Началното училище е построено в годините от 1931 до 1933 г.
Читалището първоначално се е помещавало в сградата на старото училище, години по-късно в помещение на местната
кооперация. Основано е през 1927 г. Настоящата сграда на читалище „Изгрев” е построена през 1965 г
В село Рогош са издигнати 2 паметника, посветени на незнайния войн и на участвалите във войните.
Канализацията е частична,
няма пречиствателна станция,
вътрешната пътна инфраструктура е в лошо състояние,
лоши социални и медицински услуги,
недостатъчно озеленяване,
има нужда от детски ясли,
читалището има нужда от реновиране

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
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Построяване на ПСОВ,
изграждане на канализация в източната част на селото и в западната промишлена зона,
ремонт на уличната мрежа,
ремонт на водоснабдителната система,
построяване на детски ясли,
ремонт на читалището
Имат около 70% канализация, необходимо е в останалата част от селото и индустриалната зона да се изгради канализация и
ПСОВ (имат проекти). В момента има замърсяване на почвите от свободното изливане на колектора в полето.
Необходимо е асфалтиране на улиците (около 13-14% е асфалтирана).
Преминаването на републикански път ІІІ 56 е заплаха за сигурността, за общественото здраве - шумно, заплашено, високи
несъобразени скорости, катастрофи / виж същият проблем в с.Маноле , Труд , Граф Игнатиево / . Да се обединят усилията
към АПИ за контрол. Местните общности искат подкрепа от общината. Искат видеонаблюдение и радари за пътен контрол.
Предлагат за съществуващите и новите търговски обекти , чрез общинска наредба да се вмени задължение за монтиране на
видеонаблюдение. Искат видеонаблюдение и за борба с кражбите, както и на училището и детската градина.
Имат проблем с качеството на питейната вода, помпената станция обслужва Скутаре, Рогош и Трилистник.
Необходимо е разширение на детската градина, като е необходим и физкултурен салон.
Към социалните услуги е необходим дневен център.
Има нужда от спортни и детски площадки.
Предлагат старото училище да се превърне в детски център.
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14. С. Скутаре
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Население 2481 д., площ 1853 ха
Създадено е през VІІ век под името Скутарион, според историческите данни и сведения.
Считано е за епископски център в Пловдивската епархия. За възникналите противоречия относно местонахождението на
епископията на Скутарионъ е важно мнението на професор П. Мутафчиев, който поддържа тезата, че търсеният град
Скутарион се е намирал именно тук.
В подкрепа на това мнение идват и следите на голямо селище в местността „Юрта” на 1.5 км. в северозападна посока,
където са открити зидове от постройки, монети и кюпове, което доказва, че там е съществувало селище
Църквата „Свети Пророк Илия” – е построена през 1879 г.
Първото училището в село Скутаре е било построено още по време на турското робство. Намирало се е в двора на църквата.
Един от първите учители преди Освобождението е даскал Трифон, известен като поп Трифон.
През 1907 г. по време на учителствуването на Димитър Поп Георгиев е построена сградата на новото училище – ОУ „Климент
Охридски ”.
Първите местни учители са били Атанас Тодоров – около 1890 г. и Атанас Попов – директор – син на Димитър поп Георгиев.
Читалище „Светлина” – е основано през 1927 г.
В околностите на Скутаре са намерени доста монети, между които римски, колониални и византийски анонимни от времето
на Иван Цимисхий 969-976 г. В оризище близо до селото е намерена една бронзова статуетка на Зевс, висока 15.5 см.
Към днешна дата статуетката може да се види в Пловдивския музей. В селското землището се намирали и осем различни по
големина могили
-
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Много лоша питейна вода.
Няма пречиствателна станция
Има само две асфалтирани улици в селото, а другите не са покрити дори с чакъл.
Основен работодател е Булсафил (италианска фирма за камгарни прежди), там работят 70% от хората в Скутаре при средна
заплата 700 лева.
Има индустриална зона (шивашки цех, дървообработване, мебелен цех)
Пътят (Скутаре – Трилистник) за индустриалната зона има проект от 2002 г., но не е изпълнен.
Транспортът е недостатъчен и не е оптимизиран
Има незаконна ромска махала (в ход е процедура по узаконяването й), иначе общността е интегрирана и работи, имат и
танцов състав от 30 души.
Има младежки алианс за гражданско и обществено развитие.
Кметът:
Има две VIP зони с басейни и рибарници, но няма път до тях.
Има проект за соларно осветление на училището и детската градина.
Да се направи връзка с Войводиново и да се осъществи идеята ни за ТЕРА ПАРК между двете села.
Необходимо е поне полагане на чакъл с дъждовна канализация.
Ще се прави център за възрастни, като се търси възможност за ПЧП.
Около ЖП линията през селото да се направи озеленяване.
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Население 1744 д., площ 2488 ха
Село Строево, според документални сведения в турските регистри, е създадено около 1576 г. Наименованието му идва от
факта, че е строено няколко пъти на различна територия
Местната църквата „Св. Никола летен”, построена през 1866 г., има ценна архитектура и в нея се помещават 23 икони.
Запазена и ремонтирана, тя продължава да носи същото име и днес.
Първото училището в село Строево /основно – килийно/ е построено през 1868 г. През 1929 г. е построена нова сграда на
училище „Христо Смирненски”. Първият учител по това време е свещеникът поп Нейчо.
Читалището - първоначално именувано „Пробуда”, а в последствие „Никола Йонков Вапцаров” е основано през 1929 г.
В землището на село Строево има 8 тракийски селища и 8 надгробни могили. Открити са две зидани гробници, едната от
които е превърната в музей
Канализацията е готова на 10%, имат терен и необходимост от ПСОВ, лоша транспортна услуга – липсва маршрутна линия,
липсват спортни площадки, има нужда от път до гробищния парк, има нерегламентирани сметища, искат устройства за
намаляване на скоростта по пътя и кръгово движение и видеонаблюдение на изхода и входа на селото, необходим им е
дневен социален център, в детската градина има недостиг на места, считат, че има неяснота и липса на информация какво и
как се прави по проектите.
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Население 831 д., площ 1184 ха
Селището е създадено около 1890 г. под името Трифил. До Освобождението е било населено само с турци, обитаващи
около 30 сламени къщурки, оградени с плетища, разположени на десния бряг на река Стряма, с простираща се наоколо 9000
дка. земя, по голямата част от която гори, останалото – тучни ливади с детелина, които дават името на селото /на турски
трифил – детелина/.
Първият жител на селото бил Никола Бенев, родом от Копривчица. След него се заселват семейства от селата Ръжево
Конаре, Паничери, Бенковски. Селото се разраствало, благодарение на семействата, изкупили имоти на безценица от
изселващите се турци. Първите къщи били кирпичени или от дървени плетове, измазани с кал, или покрити със слама, а
улиците – тесни, криви, кални. Първоначално населението наброявало 120-150 души, чиито основен поминък бил
земеделие и животновъдство. Център на селото било мястото, на което се издигала джамията, превърната в кметство през
1980 г. след заселване на български семейства.
През 1934 г. селото е преименувано на Трилистник, като новото му българско име подобно на старото турско отново
свързано с детелините и трите им листа
Църквата „Света Параскева” – построена от заселниците през 1902 г. - е съборена от земетресенията през 1928 г. На мястото
на голямата, красива църква със средства на жителите през 1929 г.е построена паянтова постройка, която служи за храм и до
днес.
Първото българско училището в село Трилистник е построено в двора на турската джамия с учител Д. Караманов от Дълго
поле. През 1902 г. е преместено с разрешение на общинарите в къщата на изселилия се в град Пловдив Никола Бенев. През
1928 г. е построено съществуващото и до днес училище – „Отец Паисий”.
Местното читалище „Светлина” – първоначално помещаващо се в училището, е основано на 19.01.1928 г. от група младежи,
ръководени от учителя Цвятко Кафтанджиев. Настоящата сграда е построена през 1961 г., а читалището е преименувано на
„Йордан Колев” на името на младеж от селото, загинал в местността „Стефанов камък” край Върбен.
Природна забележителност в Трилистнишкото землище е Държавната дивечовъдна станция „Чекерица”
Канализационната система,
Няма пречиствателна станция,
водоснабдителната система,
лоша пътна инфраструктура,
лоши медицински услуги
лоши пощенски услуги,

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
46

Анкетни проучвания предложения

Резултати от срещи с
местната общност

липсват спортни площадки и игрища,
липсва озеленяване
Довършване на канализацията,
укрепване на дигите на река Стряма,
подобряване на здравните услуги,
довършване на пенсионерския клуб,
изграждане на спортна площадка и място за отдих
Има частично изградена канализация, която е затапена, септичните ями са затлачени поради високата цена на почистването
им. Лоши транспортни услуги, което е проблем и за работещите извън селото, и за учениците.
Връзките Трилистник – Маноле и Трилистник – Калековец са необходими.
Селскостопанските пътища са за благоустрояване.
Замърсява се питейната вода поради етернитовите водопроводи.
Липса на ефективни мерки за контрол при нарушение на обществения ред.
Необходимо е укрепване на дигите покрай реката.
Има масова сеч от южната страна на реката, което влошава микроклимата.
Необходима е инсталация за строителните отпадъци.
Намеренията за инвестиции се спират от липсата на пътна инфраструктура.
Училището е затворено, 60 деца ходят на училище в Рогош.
Пощенските услуги са лоши.
Медицинските услуги са лоши – идва пътуващ лекар два пъти седмично.
Необходима им е социална кухня.
По мнение на кмета на с.Трилистник , всички проекти до сега са с нереални срокове и с неизвестни инвестиции. Също
споделя неодобрение за начините за кандидатстване и разпределение на инвестициите от фондовете и програмите.
Искат спортна площадка в училищния двор (в празничните дни идват до 100 деца в селото).
Добро земеделие, птици и яйца, около 1000 тона зеленчуци се произвеждат тук.
Искат видеонаблюдение на входа и изхода на селото.

Възрастова структура 2011 г.
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17. С. Труд
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Население 4043 д., площ 3951 ха

Село Труд е създадено под името Сгулама. През турско робство е носело името Чирпелий. С височайши указ от 31.05.1889
г в чест на Нейно Царско Величество Принцеса Климентина Сакскобургготска селото получава името Климентиново. През
1933 г. за пореден път е променено името му на Климентина, което носи до 1947 г. – годината, в която получава
сегашното си име – Труд.
Първите жители са били траките, а техният главен поминък – земеделието. Отглеждали са се предимно зърнени култури,
зеленчуци, от домашните животни – коне и овце
Местната църква „Св. Троица” е построена през 1869 г. През 2002 г. е открит нов храм – „Успение на Пресвета
Богородица”.
Първото светско училище в село Труд се разкрива през 1878-1879 г. Заниманията са се водили в частни къщи. Днес
училището носи името на първоапостолите, създали славянската азбука – „Св. св. Кирил и Методий”.
Читалище „Светлина” с председател Тодор Славчев е основано през февруари 1929 г. Настоящата сграда на читалището е
построена през 1939 г., благодарение на усилията и труда на населението.
Природни забележителности в землището на Труд са: вековното дърво на над 300 години, наречено „Арнаутски дъб” и
местност, наречена „Гъсти могили”, включваща шест могили. В околностите на селото има още 9 могили.
Северозападно, югоизточно и южно от настоящото местоположение на селото са разкрити некрополи. В северозападния
край - в местността „Бончови храсти” е разкопано тракийско светилище. Намерени са оброчни плочи с изображения на
Трак, Херос и Аполон. В землището на селото е открита и колективна находка от византийски монети от V-VІ век.

Лоша улична мрежа,
лоша канализационна и водоснабдителна системи,
липсва детска ясла
Изграждане на обходен път за индустриалната зона на селото,
воден цикъл, изграждане на детска ясла
Искат да правят канализация по стопански начин, но не е законно, Необходим е задължително обходен маршрут, да се
обезопаси републиканския път – светофари, устройства за намаляване на скоростта, сериозни аварии на водоснабдяването,
читалището има нужда от ремонт, нерегламентирани сметища възникват от автосалоните, лошо е състоянието на
земеделските пътища, лошо е качеството на маршрутните линии.

Възрастова структура 2011 г.
Възрастова група
Брой хора
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18. С. Царацово
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Население 2278 д., площ 1457 ха
Според народни предания и данни от археологическия музей селището е създадено в древността в местността „Демсис
тепе” на 2 км. южно от днешното местоположение на селото. Тогавашното населението (около 4000 г. пр.н.е.) било от
източно-средиземноморски произход. Плодотворната почва и богатият дивеч спомагат за ранното заселване на местността.
Наченки на живот са намерени от преди 6000 години, когато землището било покрито с девствена гора. По-късно на мястото
на първобитното селище възниква ново в местността „Висината”, разположено на запад от днешното село Царацово. През
трако-римската епоха възникват селища в местността „Ходживи брести” и „Долаптърлъ”, от които са останали около 40
могили. През V век от н.е тракийските селища са опожарени от варварски племена и по времето на Византийската империя
възниква ново селище в местността „Юртовете” под името Сарадгракьой, което е опожарено през 1803-1804 г. от
кърджалии. Около 12 семейства от опожареното село положили началото на днешно Царацово.
Църквата „Свети Георги” е построена през 1999 г.
Първото училището в село Царацово е открито официално през 1870 г., но едва през 1891 г. е построена училищната сграда
– от кирпич и със сламен покрив, съборена впоследствие от земетресенията през 1928 г. През 1922 г. е открита прогимназия
в местното училище. През 1972 г. на място, различно от старото, е построена новата голяма триетажна сграда на училището,
а на мястото на старата училищна сграда през 1985 г. се издига голяма, слънчева детска градина.
Читалище „Дядо Иван Арабаджията” е учредено в частен дом през 1926 г. от будни, ентусиазирани жители на селото и
учители. Новата сграда на читалището е построена през 1962 г. През 1960-1961 г. язовир „Пясъчник” залива село Елешница и
голяма част от жителите му се преселват в село Царацово. Двете села заедно дописват своята история и заедно изграждат
настоящата сграда на НЧ „Дядо Иван Арабаджията”.
През годините придобивките на село Царацово нарастват. През 1947 г. са построени фурната и банята, през 1966 г. –
здравната служба, през 1986 г. е прекарана телефонната линия, от 1996 г. има кабелна телевизия, от 2004 г. – интернет, от
2005 г. селското кметство е в нова сграда, а през 2008 г. през Царацово преминава главният газопровод.
Бележитият български писател Захари Стоянов нарича Царацово „столица на българските революционери-апостоли”.
Сред бележитите местни личности са сподвижниците на Васил Левски – Божил Ходжев, Найден Тотов и Иван Арабаджията,
който му е и братовчед. Роденият през 1833 г. бележит българин, се записва в легията на Раковски, действа като куриер на
БРЦК, последовател е на делото на Васил Левски, организатор на въстание, арестуван от турците и изтезаван в затвора в
Пловдив, борец за Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Иван Арабаджиев почива забравен и в крайна
мизерия и бедност от рак през 1901 г, без да се знае къде е гробът му. В негова памет читалището носи името му
Канализацията,
уличната мрежа,
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28.04.2014 г.

водоснабдяването,
електрификацията,
няма пречиствателна станция
Изграждане на канализация, изграждане на пречиствателна станция, смяна на водоснабдителната система,
проекти за енергийна ефективност и саниране на училището и детската градина,
опазване на културно-историческото наследство, подкрепа за читалищната дейност, приоритетно отношение към
образованието
Има нужда от обходен път за Труд, Граф Игнатиево, Маноле, Калековец и Войводиново.
Канализацията е приоритет номер едно, в момента имат собствена система за отвеждане на отпадните води –
нерегламентирано заустване в отводнителните канали.
Стария етернитов водопровод трябва да се подмени поради честите аварии.
Възстановяване на настилката на уличната и общинската пътна мрежа.
Училището и детската градина са газифицирани и ремонтирани. Около 90 деца учат в селото и още толкова в Пловдив.
Годишно около 15-20 битови абоната се газифицират.
В селото няма безработица, работят в индустриалната зона и в Пловдив.
Тенденция в земеделието е увеличаване на житните посеви, което се оценява като негативна тенденция, липсва
диверсификация в земеделското производство.
Пасищата са малко и животновъдството в това землище е много слабо.
Предлагат стола на училището да се ползва и като кухня за социални и други цели за населението. Предлагат да се
възстановят училищните спортове.
Опасяват се, че завод за отпадъци (с които има проблем) ще повиши много такса смет.
Оценяват близостта до града и като негативна по отношение на финансирането от ОПРР – не достига до тех, а
индустриалните зони и ползването на услуги в града ги интегрира с него по отношение особено на транспортните
инфраструктури.
Считат, че има висока заболеваемост от прах и лошо качество на храната.

Възрастова структура 2011 г.
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19. С. Ясно поле
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Население 661 д., площ 1080 ха
Създадено е преди 1887 г. под името Чакъре. Първите писмени сведения за селото са от 1887 г в Държавен вестник бр 43.
Произходът на името е свързан с местонахождението на селището в открито, равнинно, явно, ясно място – „ачик кър” – Ясно
поле. Друга легенда разказва, че земите са били владение на богатия турчин Чакър бей, а според трети източници биволите
с бели петна на челото – „чакърести” – ясночели, отглеждани в благоприятните блатистите местности в района на селото
дали и названието му. През 1934 г. селото е преименувано на Ясно поле. Равнинното му землище включва 8000 дка
обработваема земя и 1500 дка ливади. Покрай селото тече реката „Канала”, на 2 км. от него има изкуствена гора с
широколистни дървета и храсти. Селото е електрифицирано през 1936 г., водоснабдено с три ръчни помпи през 1938 г., а
през 1976 г. – чрез изградена помпена станция. През 70-те години на ХХ век селото се благоустроява – оформен е парк,
построени са младежки клуб, спортен комплекс. През 80-те години са открити нова сграда за селската здравна служба,
сладкарница, магазин за промишлени стоки, ресторант.
Има общност на т.нар. „български цигани”, които изповядват християнската религия и говорят български език. Предполага
се, че това е съхранена етническа група от прабългари.
Местната църквата „Свети Архангел Михаил” – е построена през 1895 г. Разрушена от земетресенията през 1928 г.тя е
построена наново година по-късно. Църковното настоятелство, състоящо се от председател и 3-ма членове, функционира от
първоначалното създаване на храма.
Първото училището в село Ясно поле се е помещавало в сградата на сегашния църковен двор около 1885 г. През 1896 г.
сградата изгаря и година по-късно е построена нова паянтова сграда с две учебни и една учителска стаи, която била
разрушена от земетресенията през 1928 г. Месец август 1928 г. Дирекция по възстановяване започва строежа на нова учебна
сграда, в която до 2002 г. се помещава основното училище. До 1936 г. – класовете били слети, учителят, обучаващ от І до ІV
отделение – един. През 1956 г. училището става основно. Постепенно е открита работилница, открит е зоокът. През 1962 г. е
направена първата копка за построяването на нова сграда, която функционира от 13 януари 1966 г. През следващите 20
години са открити занималня и ученически стол. От 2002 г.поради демографски причини обучението се провежда в слети
паралелки до 2008 г. Тогава училището е закрито поради липса на достатъчно ученици.
Читалището в село Ясно поле е основано в периода 1927-1940 г. Според годишен формуляр от 1945 г. точната дата е 15
февруари 1940 г. Основателите са 22-ма членове. Според годишно сведение за дейността на читалището през 1948 г., то е
основано през 1927 г., а уставът е утвърден през 1940 г. Първият официален документ за създаването на читалището е
учредителен протокол от 1936 г
Югозападно от селото, на границата със село Маноле, се намира селищна могила, висока 2 метра с диаметър при основата
60 метра, наречена Алчовица. През двайсетте години на ХХ век при разкопки са намерени парчета от глинени съдове.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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Анкетни проучвания –
проблеми

Анкетни проучвания предложения

Резултати от срещи с
местната общност

Христо Стоичков е родом от Ясно поле.
Уличната мрежа,
канализацията,
транспортните услуги – няма достатъчно автобуси,
лоши образователни услуги,
слаб културен живот,
няма зона за отдих,
лоши телекомуникации
Подобряване на транспорта,
ремонт на уличната мрежа,
канализация,
оправяне на пътя до Раковски,
ремонт на водоснабдителната система,
инфраструктура за обслужване на земеделските земи
Основен проблем е канализацията, дори няма проект
Училището е държавно и не работи, необходима е смяна на функцията, имало е идея за винарска изба, децата ще учат в
Маноле.
Имат 2 кравеферми със 150 говеда и около 1000 овце, считат животновъдството за приоритет.
Искат връзка с магистралата
Телекомуникационни проблеми – само един оператор с лоша услуга
Очакват да възстановят стадиона от ПУДООС
Транспортните услуги са лоши – искат автобуси през 30 минути, удължаване на линия номер 8 до Ясно поле.
Пътя до съседната община Раковски не се работи, а е необходим, проблемът може да е в съседната община
Уличната мрежа не е благоустроена, необходимо е поне полагане на чакъл и бордюри
Има отводнителен канал, в който може да се заусти дъждовната канализация.

Възрастова структура 2011 г.
Възрастова група
Брой хора
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Илюстрация 1. Карта на общинската собственост на община Марица, източник Агенция по кадастър, 2013 г.
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Таблица 1. Баланс на частната общинска собственост по землища и начин на трайно ползване в хектари, източник Агенция по кадастър, 2013 г.
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Таблица 2. Баланс на публичната общинска собственост по землища и начин на трайно ползване в хектари, източник Агенция по кадастър, 2013 г.
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Илюстрация 2. Диаграми на съотношението на поземления фонд по землища и видове собственост, източник Агенция по кадастъра, 2013 г.

Таблица 3. Баланс на територията по вид собственост по землища (съответства на горната картна илюстрация)

EKATTE

Име

03839
11845
12019
17806
21169
29235
35300
38950
39918
47086
47113
61412
62858
66915
69874
73122
73242
78080
87669

Бенковски
Войводиново
Войсил
Граф Игнатиево
Динк
Желязно
Калековец
Костиево
Крислово
Маноле
Манолско Конаре
Радиново
Рогош
Скутаре
Строево
Трилистник
Труд
Царацово
Ясно поле

Частна
Държавна Държавна Общинска Общинска
Частна обществени
Площ ха
публична частна публична частна
организации

1695.3
1305.7
1801.2
2859.7
588.3
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1796.1
2348.4
678.1
3189.2
1348.5
1264.5
2710.7
1853.4
2488
1183.9
3951.5
1456.6
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47.9
1
14.7
10.2
26.6
34.1
15.7
26.1
14.9
30.3
44.7
12.3
11.9
48.2
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5.6

43.3
25.5
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31.7 547.2
492.3 2244.9
128.5 1046.8
121.9 1004.4
132.7 2068.1
178.2 1359.6
180.1 2083.7
139.4 777.6
289.3 3037.4
95.6 1146.4
138.8 787.9
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29.1
7.8
9.2
49.2
2.9
30.1
31.7
47.7
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Илюстрация 2. Карта на територията на общината по начин на трайно ползване. Източник: АК, 2013 г.
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Код

Таблица 4. Баланс на територията по начин на трайно ползване (съответства на горната картна илюстрация)
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защитена природна среда
18 Поземлени имоти за добив
на полезни изкопаеми
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индустриални и битови
отпадъци
20 Поземлени имоти за
деградирали земи
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определено стопанско
предназначение
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1. Природни физико-географски дадености и ресурси. Селищна мрежа
СИЛНИ СТРАНИ
 Средищно стратегическо географско разположение в областен
регионален и национален аспект; Средищно местоположение при
пресичането на националните оси за урбанистично развитие София Бургас и Плевен - Смолян;
 Кръстопът на три от 8-те ОЕТК, преминаващи през България; № 4, № 8
и № 10
 Благоприятен за човешката дейност климат с висок процент слънчеви
дни.
 Богати водни ресурси-подземни води и открити водни площи и
течения (река Марица, р. Стряма, р. Потока и р. Пясъчник, ГНК,
система от язовири), възможности за напояване и за рибовъдство; за
риболовни спортове и отдих; наличие на източник на минерална
термална трапезна вода при с. Войводиново
 Голям процент на високо категорийни земеделски обработваеми земи
с възможност за напояване, подходящи за зеленчукопроизводство и
трайни насаждения
 Добри инженерно геоложки и хидрогеоложки условия
 Наличие на НКПР с Национална устройствена рамка.
 Община Марица попада в 30 минутния ареал на транспортна
достъпност спрямо гр. Пловдив - Център на агломерация; основен
полюс на растеж и доставчик на висококачествени комплексни услуги.
 Стабилна селищна мрежа с дисперсна структура, с традиционни
връзки към гр. Пловдив и към съседните общини.
 Наличие на РУС за 5 общини, ОУП - О”Марица” с въведени правила за
структуриране на територията на Общината, организация на
пространствените и устройствени изисквания към изграждането и,
структуриране на функциите; въведена концепция „ПУЛСАР” с
йерархично групиране на селищата и определени главни и подчинени
населени места и връзки с център с. Труд.

СЛАБИ СТРАНИ

 Монотонност на релефа,
 Продължителност на „тихо време”, малко снежни валежи,с лаба
естествена вентилация, преобладаващи западни ветрове
 Липса на полезни изкопаеми, изключение на малки запаси, инертни
материали;
 Неизползване на естествени биологични ресурси (дивеч, билки,
открити водни течения и площи)
 Липса на озеленяване по пътищата
 Липса на изолационни залесителни пояси
 Липса на планиране на аграрния ландшафт.
 Опасност от наводнения поради равнинен терен
 Невъведена система за наблюдение и отчетност изпълнението на ОПР.
 Община Марица не е приела РУС на 5-те Общини.
 Липса на интернет портал с модел за проследяване състоянието на
общинската територия, по землища, населени места, системи и
подсистеми.
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ВЪЗМОЖНОСТИ
 Развитие и използване на естествения биологичен ресурс
 Изработване на проекти за възстановяване на природната среда и
избягване на отрицателното въздействие на климата чрез изграждане
на система от залесителни пояси
 Изграждане на съвременни напоителни съоръжения за ефективно
ползване на водните ресурси
 Реализиране проекти за подобряване на селищния микроклимат чрез
повишаване на „Зеления обем”.
 Междуобщинско сътрудничество за създаване на обща зелена
система и прилагане на общи мерки за избягване на отрицателното
въздействие на климата върху човешката дейност
 Изграждане система за наблюдение на рисковете от природни
бедствия , в т.ч. наводнения
 Използване на селищната мрежа като мрежа, т.е. използване на
връзките между селищата за допълнителното им укрепване

2. Човешки ресурси и социална сфера

СИЛНИ СТРАНИ
 Населението живее в малки населени места. Демографската картина
показва устойчивост с тенденция за леко нарастване на населението.
 Относително равномерно разпределение на населението по населени
места. Преобладават села с жители над 1000 броя.
 Отрицателен естествен прираст
 Относително малко плюсово механично движение. Преобладава
пристигащото население.
 Висок дял на хората в трудоспособна възраст.
 Опит в зеленчукопроизводството и овощарството
 Увеличава се делът на постоянно наетите лица във вторичния и
третичния сектор.
 Безработица под средната за страната.

ЗАПЛАХИ
 Липса на финансови възможности за изпълнение на проектите
 Липса на достатъчен административен капацитет за провеждане на
дейностите свързани с мероприятия по „Природна среда”
 Неефективни действия за превенция на действия по нарушение на
природната среда
 Липса на научен подход при монокултурите и последствията от това
върху земеползването

СЛАБИ СТРАНИ
 Нестабилност на демографските показатели в населените места по
границите на Общината.
 Механичен прираст за сметка на нови пенсионери.
 При естествени прираст - високи показатели на население от
малцинствата
 Само 15% от населението е в под трудоспособна възраст.
 46 % от населението е с основно и по-ниско образование.
 Голям процент наети по временни трудови правоотношения,
предимно в първичния сектор.
 Наетите временно лица по различни програми нерешават проблемите
с безработицата.
 Недоразвити социални услуги.
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 Добър резултат от стажантски практики за лица с висше образование
 Малък процент на етнически малцинства (10%).
 Добра степен на интеграция на малцинствата, особено в културните
прояви
 100% обхват на децата в образователната инфраструктура; добра
материална база
 Изгражда се професионално училище по земеделие - с. Маноле;
курсове за повишаване квалификацията се провеждат по
производствени предприятия.
 Здравеопазване - само в доболнична помощ и дентални практики с
осигурена материална база
 Добра развита спортна инфраструктура с постижение в хандбала,
волейбола, баскетбола и конния спорт за всички възрастови групи.
 Развита материална база - стадиони, съблекални
 Незначителни противообществени прояви сред всички възрастови
групи
 Реализирани проекти за подобряване физическите качества на
образователната, културната и здравната инфраструктура
 Добри политики за работа с лица с физически и ментални увреждания.
 Подготовка за кандидатстване с проекти по различни програми
 Опит в кандидатстване и писане на проекти
 Осигурен административен капацитет

 Липса на социален патронаж
 Незавършен обект - Дом за възрастни хора с физически увреждания с
капацитет 60 лица и 30 работни места и „кухня майка”.
 Липсва
извънкласни форми за допълнителни умения и
професионална ориентация
 Недостиг на материална база за деца до 3 години - ясли.
 Недостатъчен контрол върху качеството на индивидуалните лекарски
практики
 Пустееща материална база (училищни дворове след оптимизация на
училищната
инфраструктура - зависимост от МО
 Заплаха за развитие на конния спорт - и вземане провеждането на
Национални и Балкански състезания в София.
 Липса на закрита многофункционална спортна зала с цел провеждане
на домакински състезания.
 Липса на обекти за ежедневен спорт и отдих на населението, като
малки спортни площадки, детски площадки
 Липса на отделно финансиране за младежки дейности
 Недостиг финансиране за поддръжка на съществуващата материална
база
 Липса на услуги, насочени към деца и лица жертва на насилие и
трафик, както и услуги от резидентен тип.
 Увеличаване делът на хора с увреждания и самотни възрастни без
грижи.
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ
 Осигуряване на допълнителни работни места (заетост) поради  Липса на държавна политика за трудова заетост на младите хора.
интензивната инвестиционна програма
 Липса на държавна политика и стратегия за развитие на младите хора
и ограничаване на ражданията на малолетни.
 Повишаване квалификацията на населението
 Липса на държавни стимули за „учение” през целия живот.
 Ранна професионална ориентация
 Здравна просвета сред малцинственото население за избягване на
непланирана бременност
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 Доизграждане на Дом за възрастни хора с. Ясно поле
 Облекчаване на видовете социални услуги
 Връзка между обучение, практика и заетост
 Местна трудова борса

3. Икономическа характеристика

СИЛНИ СТРАНИ
 Забелязва се ръст (2008-2012 г) по всички икономически показатели:
произведена продукция, нетни приходи от продажби, наети лица,
ДМА. Общината е слабо засегната от икономическата криза
 Преобладават микро- и малките предприятия и броят им нараства.
Макро предприятията имат съществената роля за добрите
икономически показатели.
 Вторичният сектор е водещ в местната икономика.
 Добра общинска политика за привличане на месни и чужди
инвестиции.
 Промишленост с многоотраслов характер, като преобладава
преработвателната на селскостопански суровини.
 Добре развит аграрен сектор с тенденция за развитие на интензивно
земеделие и животновъдство.
 Третичният сектор е стабилен и се осъществява на пазарен принцип.
 Опит и традиции в първичния сектор
 Добри условия за развитие на поливно съвременно земеделие.
Наблюдава се тенденция за окрупняване на обработваемата земя.
 Изградени логистични бази свързани с добрата транспортна
инфраструктура
 Обособени четири икономически подзони на основа бивши стопански
дворове. Засилена икономическа активност за разрастването им,
Планова готовност за развитие на подзона Марица - Запад.
 Благоприятна тенденция за нарастване броя на фирмите с подчертан
социален характер, като хуманитарно здравеопазване и социална

СЛАБИ СТРАНИ
 Липса на съвременна земеделска борса.
 Ограничен размер на мерите и пасищата за сметка на обработваемата
ЗЗ, което влияе върху развитие на пасищното животновъдство.
 Не се използват в аграрния и животновъдния сектор научните
постижения. (близост на образователни и научни институти в гр.
Пловдив)
 Изградените 3 сдружения на индустриалци практически нямат
дейност.
 Няма регистрирана сдружения в първичния сектор
 Преработвателната промишленост не е ориентирана към месни
суровини, а ползва вносни.
 Липса на политика за защита на месните производители.
 Затруднение във въвеждане на нови технологии, нови сортове и
породи, във земеделието и животновъдството.
 Еднопрофилно развитие и навлизане на нетрадиционни за общината
зърнени култури за сметка на зеленчуци и трайни насаждения в
зависимост от насочването на субсидиите в земеделския сектор.
 Въпреки увеличаване броя на регистрираните фирми в първичния
сектор намалява делът на наетите лица в него.
 Слабо използване на предимствата на напоителната система, поради
високи цени на водата.
 Въпреки изградената материална база рибовъдството е слабо развито.
 От третичния сектор единствено отрасъл строителството чувствително
е засегнато от кризата.
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работа.

ВЪЗМОЖНОСТИ
 Връзка между наука, образование и производство чрез клъстърни
организации на местно, регионално и международно ниво.
 Използване на традиции
 Използване на съществуващите научни, образователни и
производствени бази и доразвитието им.
 Активна общинска политика за промотиране на местните
производители и осигуряване на външни връзки
 Оптизимиране на масовия обществен транспорт с цел достъп до труд,
образование, социални и културни услуги.

4. Културно-историческо наследство. Културен живот

СИЛНИ СТРАНИ
 НАД 300 археологически обекта от различни цивилизации и епохи,
както и наличие на обекти от периода на Възраждането и
Освободителните борби.
 Богато и съхранено наследство от легенди и истории, предания,
лечителски практики
 Наличие на активна комплексна читалищна дейност в самостоятелни
сгради, общинска собственост - 18 броя + 1 строяща се.
 Развита библиотечна дейност
 Развита художествена самодейност за всички възрастови групи музикално певческо любителско творчество.

ВЪЗМОЖНОСТИ

 Малък дял на Общинската собственост в т.ч. и ЗЗ
ЗАПЛАХИ
 Липса на държавна защита срещу нелоялен внос на земеделска
продукция
 Неизпълнение на поетите ангажименти от ЕС за развитие на
земеделския сектор
 Външни фактори удължаващи световната икономическа криза
 Ограничение, поради поети ангажименти към ЕС за излаз и пласмент
на собствената продукция за нови пазари.
 Слабо познаване на политиките и финансовите инструменти на ЕС

СЛАБИ СТРАНИ
 Липса на сериозни целенасочени проучвания на археологическите
обекти; проучените не са експонирани.
 Лошо състояние на експонираните археологическите и исторически
паметници (археологически обекти в с. Скутаре). Липса на политика за
обвързване на културното и историческо наследство с туризма , с
образованието. Няма интерес към изграждане на обща политика с за
използване на ресурса със съседните общини.
 Няма изработени тематични археологически маршрути.
 Недостатъчно развита краеведческа дейност; примитивни музейни
сбирки. Няма местна археологическа експозиция
 Материалната база на читалищата има нужда от основен ремонт, не
са проведени мерки по енергийна ефективност.
 В някои НМ (като Войводиново напр.) читалищната база неотговаря на
броя на населението, потребностите ми и развиваната дейност.
 Читалищните салони са в лошо състояние и трудни за ползване.
 Слабо ползване на възможностите на Оперативните програми.
ЗАПЛАХИ

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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 Предвиждане в общинския бюджет на средства за съвместна дейност
с Археологически музей Пловдив
 Изработване на стратегия за развитие на културното наследство
 Изработване на програма за съвместни действия с културни
институции от регионално и национално ниво.
 Изготвяне на Меморандум за съвместни дейности със съседни
общини
 Участие за финансиране по
национални и извън национални
програми свързани с развитие на културата и културните дейности.
 Развитие на сектора чрез изграждане на клъстърна структура

 Непознаване на финансовите инструменти
 Слаба заинтересованост от страна на партньори
 Липса на убеденост за доброволчество
 Липса на ясна програма за действие с добре планирани финансово и
времево мерки

5. Техническа инфраструктура: транспортна, енергийна, водоснабдяване и канализация
СИЛНИ СТРАНИ
инфраструктура

 Добра
транспортна
автомобилна,
ЖП,
авиотранспорт.
 ОЕТК № 4, № 8 и № 10
 Висок процент на републиканската пътна мрежа и добре развита
общинска пътна мрежа. Плътност 0,27.
 Наличие на маршрутни линии за превозване ма пътници между
Пловдив и Община Марица
 Планова готовност и налични проекти за предстоящи ремонти и
изграждания на общинската пътна мрежа.
 Добър ЖП -транспорт с възможност за бързи връзки с гр. Пловдив Карлово - Хисаря - Панагюрище
 Изследвана прогноза за развитието на пътната инфраструктура в ОУП О”Марица” и РУС на 5-те Общини.
 Придобит опит при кандидатстване за получаване на средства от
различни финансови източници.
 Добре развита електроснабдителна мрежа, съобразена с моментните
потребности на бита и производството.
 Готовност за сътрудничество между EVN - България и община Марица.

СЛАБИ СТРАНИ
 АМ”Тракия” създава отрицателно въздействие върху шумовия фон,
разделя землищата и затруднява преминаването на селскостопанската
техника, липсват решаващи развръзки и пътни възли.
 Част от РПМ преминава през населените места и създава опасност за
физическото здраве на населението, необходимост от изграждане на
обходни трасета за тези участъци.
 Липса на някои вътрешни междуселищни пътища с които да се скъси
междуселищните транспортни връзки
 Липсват алтернативни връзки с населените места със съседните
общини.
 Неподходящо разписание на междуселищния транспорт
 Липсва директна връзка към летище Крумово
 Не се използват възможностите на ЖП-гара Бенковски.
 Нерегламентиран незаконен междуселищен транспорт - частни
таксита.
 Несъобразяване на инвестиционната политика на държавата с
конкретните изисквания на населените места при ремонти и строежи
на пътни участъци и пътни възли от РПМ

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
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 Готовност от страна на EVN - България за съобразяване на
инвестиционната си политика с тенденциите в икономическото
развитие на общината и бъдещите потребности за развитие на
четирите икономически подзони.
 Наличие на проектна готовност и проученост за развитието на
системата
 През общината преминават газопроводи и продуктопровод. Наличие
на концесионер СИТИГАЗ
 Съществуващи АГРС
 Проектиране междуселищни газопроводи.
 Проектна готовност за газоснабдяване на 1 брой обект училище с.
Маноле; в процес на изпълнение газоснабдяване на две училища Граф Игнатиево, Строево.
 Добро покритие от телефонизация - БТК.
 100% изграденост на водоснабдителната мрежа по населени места.
Групово водоснабдяване от 8 помпени станции.
 Реализирани два проекта по ОПОС за техническа помощ, подготовка
на интегриран инвестиционен проект на с. Труд и с. Граф Игнатиево.
 Налична проектна готовност - регионален, Генерален план за
водоснабдяване и канализация на Централен район на Р България за
ВиК ЕООД - Пловдив.
 Наличие на заем от Световната банка за изпълнение на „Проект за
развитие на Общинската инфраструктура”
 Налична проектна готовност за водоснабдяване и за канализация и за
ПСОВ за обектите включени в краткосрочния план на РГП 2014-2020 г.

 Летище Граф Игнатиево е Военна база.
 Недостатъчно успешно кандидатстване по програми за финансиране.
 Недостатъчно използване на съвременни енергоспестяващи уреди и
средства в общинските сгради, по улиците и в битовото потребление.
 Недостатъчно активна маркетингова политика за стимулиране на
газопотреблението в обществения и битов сектор.
 Липса на държавна политика за стимулиране на газопотреблението в
битовия сектор, малък дял общински сгради са газоснабдени.
 Недостатъчно изградена мрежа и покритие на мобилните оператори ,
което се отразява в лоша доставка в т.ч. на интернет.
 Голям дял на изгражданията с итернитови тръби, поцинковани тръби
за отклоненията, стари външни водопроводи, лошо оборудване на
мрежата, пожарни хидранти, спирателни кранове.
 Остарели хлораторни съоръжения, старо оборудване на ПС
 Наличие на нитрати в някои водоизточници
 Няма населено место в Община Марица, което да има 100% изградена
канализационна мрежа
 Няма изградена в Община Марица нито една ПСОВ (2014 г започна
изграждане ПСОВ - Бенковски)
 Положената канализация в повечето случаи е смесена.
 Заустването на изградената канализационна мрежа става
нерегламентирано в наличните отводнителни канали и реките на
територията на община Марица, което води до тяхното замърсяване.
 Проблемите при отвеждане на дъждовните води се отразяват
отрицателно върху благоустроеността на улиците.
 Употреба на торове и пестициди над нормата завишава
концентрацията на нитрати в питките водни пластове.
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ
 Използване финансовите механизмите на държавни фондове и на ЕС
 Забавяне на Оперативните програми
 Подобряване на телекомуникационните услуги и връзка със  Непознаване добре на регламентите за ползване на програмите
световните пазари
 Късната информация за възможностите за кандидатстване
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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 Изграждане на бизнес информационен център
 Междуобщинско сътрудничество за изграждане
инфраструктура

6. Околна среда. Екология

на

обща

СИЛНИ СТРАНИ
 Утвърдени защитени местности,
 Утвърдени защитени територии
 Наличие на защитени зони
 Добри условия за седмичен отдих, културен и екологичен туризъм.
 Дейността в производствените зони не представлява заплаха за
качеството на компонентите на природната среда.
 Проведени кампании сред населението за ползите от домашно
компостиране
 Наличие на НПО с екологична насоченост
 Висока гъстота на хидро-географската мрежа
 План за управление на речните басейни в Източно-Беломорски район
2010-2015 г на БДУВИБР - Пловдив.
 На територията на Общината няма предприятия определени с висок
рисков фактор
 Разработени стратегически документи, програми и проекти от
общинската администрацаия, свързани с опазване на околната среда и
биоразнообразието в т.ч. и програма за Енергийна ефективност

 Тежки бюрократични процедури в държавната администрация и
неспазване времевите ограничения
 Невъзможност за изпълнение на краткосрочния РГП във водния сектор
 Лоша комуникация между Общината и Държавните структури, като
Областна администрация, АПИ, ОПУ и липса на координиране на
инвестиционните политики
 Липса на финансови инструменти стимулиращи развитие на
енергоспестяващи мерки в битовия сектор.
 Липса на достатъчно собствени средства за съфинансиране

СЛАБИ СТРАНИ
 Слаба залесеност
 Недобро качество на управление на отпадъците на химическите
вещества и препарати на наднормените шумови нива, йонизиращите
и нейонизиращи лъчения, топлинното замърсяване и вибрациите.
 Високи нива на шума от преминаващата РПМ, в т.ч. и АМ”Тракия”
 Високи нива на шума от преминаване на жп-линия през населени
места и епизодични шумови натоварвания от летище Граф Игнатиево.
 Липса на депо за строителни отпадъци.
 Липса на депо за съхранение на хумус.
 Високо ниво на ФПЧ от преминаващ през населените места РПМ
 Качеството на повърхностите води се влошава от нерегламентираното
заустване на битовите и индустриални отпадъци.
 Замърсяване на почвата от липса на ПСОВ
 Нерегламентирано изпускане на язовирите
 Липса на съвместяване дейности по почистване и поддръжка на
елементите на каналната система.
 Магистралните газопроводи и продуктопроводи са рискови
съоръжения.
 Непълно използване на естествените биологични ресурси, дивеч,

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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риба, билки.
 Липса на проекти за създаване база за отдих по поречието на реките и
около водните басейни.
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ
 Действащи национални политики
 Глобални промени в климата
 Изграждане на завод за рециклиране на строителни отпадъци
 Недостатъчни финансови ресурси
 Повишаване ползваемостта на завода за ТБО - с. Шишманци
 Високи изисквания в стандартите въведени в сектора на околната
 Включване в наднационални европейски програми за опазване на ОС
среда
и биоразнообразието.
 Липса на възможност за изграждане на общинска структура и
 Изграждане на система за проследяване и контрол в качеството на
прилагане на мерки за опазване на околната среда
компонентите на ОС

7. Административен капацитет и управление

СИЛНИ СТРАНИ
 Оптимизирана структура на Общинската администрация с изразена
йерархична подчиненост с отговорности и вътрешни функционални
връзки
 По образование и квалификация служителите отговарят на заеманите
длъжности.
 Пряко приложение на местната власт чрез Кметовете на населените
места и служителите в тях
 Повишаване административния капацитет чрез ежегодни обучения
 Положителни изработени стратегии, планове и програми, които са
публично достъпни на сайта на Община Марица.
 Лесно достъпен и разработен сайт на Общината с актуална
информация.
 Широк спектър административни услуги; електронни услуги
 Подсигурен достъп до интернет
 Нагласа за изпълнение на общи обекти със съседните общини.
 Опит в кандидатстване по програми с проекти
 Проектна готовност за кандидатстване

СЛАБИ СТРАНИ
 Липсват мониторингови системи (някои са в процес на разработка)
 Необходима е глобална оценка на всички секторни политики и
привеждането им в съответствие с ОПР
 Документите имат различен период на действие - необходимост от
стиковане на действията между документите по различните
направления.
 Неизпълнени проекти; слабо междуобщинско сътрудничество
 Слабо развит граждански сектор предимно в направление „Екология”
 Слабо партньорство между Общината и НПО
 Все още координацията на наличната база данни между отделните
Дирекции отдели в Общината не е достатъчно

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
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ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ
 Увеличаване по количество и качество на електронните услуги
 Липса на средства за изграждане на електронна база данни с цел
 Създаване на тематична ГИС система
електронен обмен на информация между Дирекциите, Отделите,
 Разширяване достъпа до интернет услуги
както и избягване на човешкия фактор при решаване на
 Намаляване зависимостта на информационния оборот от човешкия
административни казуси.
фактор
 Липса на система за проследяване документоборота и проследяване
 Увеличаване на документооборота.
мнението на ползвателите на административните услуги особено по
 Увеличаване на местата, вида и начините за информираност на
отношение на кадастъра и имотния регистър.
населението.
 Стабилизиране вече установени връзки и обмен на практики с общини
на Национално и Международно ниво
 Оптимизиране посещаването на обучения за повишаване
квалификацията с цел високо качество на услугите и познаване на
програми и добиване практически умения за писане на проекти с цел
усвояване средства за финансиране на местната Инвестиционна
програма.

8. Регионален контекст

СИЛНИ СТРАНИ
 Местоположение при пресичането на националните оси за развитие
 Близост до значими национални транспортни и логистични
компоненти
 Общината се намира в 30-минутния изохрон спрямо град Пловдив
 Значителна част от нея попада в агломерационния ареал на града
 Близостта до града осигурява на населението на общината
висококачествени образователни и медицински услуги
 По същество общината е аграрният хинтерланд на град Пловдив, което
компенсира липсата на земеделски територии в община Пловдив –
така двете общини функционират в равновесие.
ВЪЗМОЖНОСТИ

СЛАБИ СТРАНИ
 Концентрация на административното обслужване на Южния
централен район в община Пловдив, което създава Функционална
зависимост на съседните общини от регионалния център, особено в
сферата на обществения ред и сигурност
 Доминиране на гр. Пловдив (концентрация на население и функции)
над останалите населени места и създаване на силна зависимост от
ядрото
 Отрицателен естествен прираст в областта
 Висок дял на екстензивните форми на растениевъдното и
животновъдното производство, водещ до понижаване на почвеното
плодородие
ЗАПЛАХИ

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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 Пълноценно сътрудничество и съвместни проекти със съседни
общини;
 Приложение на ресурсите и инициативите на новия програмен
период;
 Икономически развити съседни общини и относително благоприятна
ситуация в областта;
 Актуализирани документи за планиране на устойчивото и
пространственото развитие – НКПРР, НКРР, ОСР, ИПГВР;
 Наличие на Районна устройствена схема;
 Отчетлива тенденция за стимулиране на туристическото развитие в
България чрез подчертаване на културното наследство;
 Създаването на индустриални, промишлени и логистични зони ще
гарантира използване на потенциала и ресурсите на територията и
създаване на разнообразни клъстери
 Създаване на предпоставки за задържане на населението в малките
градски и селски общини чрез разработване и реализиране на
програми и проекти

 Продължаващи негативни процеси на централизация на националните
ресурси и концентрация на населението в малък брой урбанистични
центрове;
 Ограничен брой национални инструменти за финансиране и
организиране на проучването, опазването и социализирането на
културното наследство;
 Неефективни национални механизми за балансиране на публичния и
частния интерес при управлението на културното наследство;
 Недостатъчно успешни практики и разработени модели за
междуобщинско сътрудничество и развитие в рамките на неформални
/различни от административно-териториалното деление/ райони в
България;
 Задълбочаващи се национални проблеми – културни, политически,
демографски, социални и икономически;
 Наличие на лоши практики при прилагане на публично-частните
партньорства
 Недостатъчна обвързаност между образованието и бизнеса с
тенденция на емиграция на високообразованите кадри
 Съсредоточаване на инвестициите в гр. Пловдив и пренебрегване на
по-малките общини
 Забавяне на реформите в здравната, социалната и образователната
сфера
 Подценяването на възможностите за ефективно интегриране на
аграрния сектор с преработващата промишленост в условията на
пазарна икономика ще ограничат предпоставките за социалноикономическо развитие, което да е в съответствие със съществуващия
потенциал, традиции и съвременни тенденции.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
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