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В Ъ В Е Д Е Н И Е 
 
 
В програмния период 2021-2027 г. е предвидено да се реализира 

модифициран планов документ за развитие на общините. С измененията в Закона 

за регионално развитие (ЗРР), обнародван в ДВ бр. 21/31.03.2020 г., като основни 

планови документи, определящи както комплексното социално-икономическо и 

инфраструктурно развитие, така и опазване на околната среда, се утвърждават 

Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО). Същите заменят 

действащите в програмния период 2014-2020 г. Общински планове за развитие на 

общините (ОПР). По нататък в текстовете този планов документ ще се представя с 

абревиатурата – „ПИРО – Марица 2021-2027“. 

 Нормативното основание за неговото изработване и за прилагането му е 

чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). В изпълнение на ЗРР, 

изискващ изготвянето на ПИРО, Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството със своя Заповед от 25.03.2020 г. утвърди „Методически 

указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.“  

 Замисълът за разработването и прилагането на ПИРО през посочения 7 

годишен период е той да надгражда действащите в програмния период 2014-2020 

г. Общински планове за развитие (ОПР). Друго важно изискване е ПИРО да 

отчита устройствените решения, съдържащи се в Общите устройствени планове 

на общините и на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 

на градовете (ако в съответната община има такъв план).  

При изработването и прилагането на стратегическите и планови документи 

на регионалното развитие се спазва принципа за йерархичната им подчиненост.  

Освен принципа за йерархичната подчиненост, свързана с прилагане на подхода 

„отгоре – надолу“, се прилага и този „отдолу – нагоре“. Това позволява да се 

приложи и подхода за конкретизация на приоритетите и стратегическите цели, 

заложени в документите от по-високите - в тези от по-ниските йерархични нива.  

В Стратегическата си част ПИРО - Марица 2021-2027 следва да бъде 

съобразен със следните стратегически и планови документи, които са от по-

високите йерархични нива:  

 Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южния 

централен район за планиране 2021-2027 г.; 

 Определените национални и регионални цели и приоритети на 

развитието в България, в това число целите и приоритетите, 

съдържащи се в актуализираната Национална концепция за 

пространствено развитие 2013-2025 г. 

Както бе отбелязано, нов момент на ПИРО е и взаимовръзката му с приетия  

ОУП на община Марица – основен планов документ в сферата на устройственото 

планиране по Закона за устройство на територията.  

Макар действащ и прилаган повече от 10 години, Общият устройствен план 

на общината (ОУПО), е предпоставка за синхронизиране на политиките за 
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провеждане на интегрирано стратегическо планиране на регионалното развитие с 

това на пространственото планиране.  

В съдържателно отношение, няколко са новите моменти, които отличават 

ПИРО от досега действащите ОПР. Същите са заложени в споменатите вече 

„Методически указания…..“    

 Един от тези моменти е за т. нар. „демаркация“ (разграничаването) и 

същевременно отчитането на предвижданията на Общия устройствен 

план на общината. Целта е да се обосноват по-добре политиките и 

съдържащите се в тях мерки за използване на ресурсите и 

потенциалите на територията за устойчиво развитие на общината с 

начина на устройство на отделните структурни части на територията. 

По такъв начин, приетият ОУП на общината като планов документ с 

по-дългосрочен хоризонт, може да се използва като териториална 

основа за прилагане на ПИРО; 

 Нов момент, който следва да бъде заложен в ПИРО – Марица 2021 -

2027 г. е свързан с по-подробното анализиране на състоянието на 

околната среда и изискванията за залагане в ПИРО на политики и 

свързаните с тях мерки за влиянието на климатичните промени и  

опазването на околната среда. 

 Трети нов момент, който не се изискваше и прилагаше в досегашните 

Общински планова за развитие на общините, е в ПИРО да се 

обосноват  и предложат зони за прилагане на интегриран подход за 

удовлетворяване на идентифицираните нужди, наречени зони за 

въздействие. Те са два типа: 

- зони за въздействие с комплексен характер (градски зони за 

въздействие), които са задължителни за градовете от 1, 2 и 3  

йерархично ниво; 

- зони, определени на функционален признак (например за 

развитие на туризъм, за развитие на икономически и транспортно-

логистични центрове, на екологично земеделие и др. подобни). 

Тъй като, съобразно Националната концепция за пространствено 

развитие, административният център на общината е разположен на 

територията на община Пловдив, в ПИРО – Марица 2021-2027 се обосновават и 

се предлагат втория тип зони, определени на функционален признак. 

Един от рисковете на бъдещото развитие, който е с глобални измерения, 

е този за проявяващите се вече климатични промени. От тях не е застрахована 

и Р. България. Затова важен акцент в ПИРО е да бъдат отразени мерки, 

свързани с преодоляване на последиците от този реален риск. В следващия 

програмен период върху комплексното развитие се очаква да се засили 

негативното влияние на климатичните фактори – глобалното затопляне, 

природните бедствия. В Плана следва да се съдържат конкретните въздействия 

и предлаганите мерки за минимизиране на щетите от неблагоприятните 
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климатични фактори. Акцентът ще се постави върху рисковите територии и зони 

в община Марица. 

В стратегическата част на ПИРО – Марица 2021-2027, както и в неговата 

програмна част ще се заложат мерки (програми, проекти, инвестиции и др.), 

обосновани с потенциалите на територията и с наличните финансови ресурси  

(собствени и привлечени), които да бъдат използвани целево за изпълнението 

на обоснованите в плана цели и приоритети.  

В програмата за реализация на ПИРО – в Индикативния списък с 

проектни идеи и проекти и в Индикативната финансова таблица - е 

приложен принципът за реалистичност и възможността за по-честа 

актуализация на предлаганите програми и проекти. Този подход е с по-ясна 

приложимост през 2021 г. и евентуално през 2022 г. Може да се очакват 

потенциални икономически и инвестиционни затруднения, породени като 

последица от кризата с КОВИД 19.   

Управлението на процеса по реализация на плана е свързано с 

определяне на отговорностите и ангажиментите на местните власти. Към 

изготвянето и прилагането на ПИРО – Марица 2021-2027, основни отговорности 

и ангажименти имат: 

 На първо място това са местните власти – Общинският съвет, 

Кметът на общината и Общинската администрация. В това 

отношение е натрупан немалък опит – в общината вече се 

изпълнява втори поред ОПР. Положителен опит на експерти от 

Общинската администрация има при изработването и прилагането и 

на други общински стратегии, програми и планове. 

 На второ място, ценно съдействие в етапа на изготвяне на ПИРО 

ще имат партньорите на местните власти – местния бизнес,  

неправителствения сектор и населението. Те ще осъществяват и 

контрол във втория етап, свързан с прилагането (реализацията) на 

ПИРО. 

Както и при сега действащия Общински план за развитие на община 

Марица, основните инструменти за контрол на изпълнението и на ПИРО ще 

бъдат Годишните доклади за изпълнението на плана и реализацията на 

заложените в плана индикатори. В рамките на програмния период Общинската 

администрация следва да изготви и други два документа: 

- Междинна оценка за изпълнение на ПИРО; 

- Последваща оценка за изпълнение на ПИРО. 

Съгласно действащата нормативна уредба на регионалното развитие се 

изготвят четири годишни доклада, като такъв не се предвижда в края на 2021 г. 

Към 2024 г. вместо годишен доклад се изготвя Междинна оценка за изпълнението 

на ПИРО и степента на реализация на приоритетите и целите на Плана. В срок от 

3 месеца след изтичане на програмния период се изготвя Последващата оценка 

за изпълнение на ПИРО. Както годишните доклади, така и двете оценки се 
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представят за разглеждане в Общинския съвет. . 

В съдържателната структура на Плана, Комуникационната стратегия 

заема важно място в процеса на изготвяне на ПИРО – Марица 2021-2027. Тя 

включва определени действия в процеса на съгласуванията и популяризирането 

на Плана с партньорите. Водещи функции в подготовката и изпълнението на 

Комуникационната стратегия имат звена от Общинската администрация, които 

в сътрудничество с разработващия екип организират обществените обсъждания 

ПИРО – Марица 2021-2027.   
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I. СЪДЪРЖАТЕЛНА СТРУКТУРА И МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПИРО 

 

1.1. Предназначение, цел и задачи на ПИРО – Марица 2021-2027 г. 
 

 Предназначение на ПИРО 

ПИРО като основен планов документ на общинско ниво за програмния 

период 2021 – 2027 г. има нормативно определено предназначение. Това е рамков 

документ, определящ основните направления на провежданите политики на 

местните власти за комплексно и ефективно използване на наличните ресурси и 

на потенциалите на територията за устойчиво развитие на община Марица. Това 

са направления, насочени към: 

 Ефективното използване на разполагаемите териториални ресурси и 

потенциали за изпълнение на предварително определените 

приоритети и на стратегическите (специфичните) цели за развитие на 

общината в средносрочен (седем годишен) времеви хоризонт. 

 Формулиране на мерките за подобряване на: 

- условията за живот на населението (качествени бюджетни и други 

услуги, подобрена селищна среда, съхранена природа); 

- бизнес средата (инвестиции, заетост, доходи на населението); 

- екологическата обстановка в контекста на климатичните промени. 

 Действията на институциите, на местните органи на властта, на 

бизнеса, на неправителствения сектор и на населението, обхващащи 

различните видове дейности на територията на общината за 

изпълнението на ПИРО. 

 

 Основна цел 

Основната цел на ПИРО е да се предложат насоки за синхронизиране на 

политиките на регионалното развитие и на пространственото планиране, 

съдържащи се в основните видове планове - Интегрирани планове за развитие 

на общините (ПИРО) и Общите устройствени планове на общините (ОУПО). 

От това произтича и основната цел на ПИРО – постигане на устойчиво комплексно 

(интегрирано) развитие на общината на основата на разполагаемите ресурси и 

потенциала на територията. 

Действащият Общ устройствен план на община Марица (ОУПО) е одобрен 

през 2010 г. В съответствие с разпоредбите на чл. 106 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), с него са определени общата структура на територията, 

преобладаващото предназначение и общият режим на устройството на 

съставните и структурните й части, а именно урбанизирани територии – населени 

места и селищни образувания, земеделски територии, горски територии, 

територии за природо и културно-историческа защита, нарушени територии, със 
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специално и друго предназначение. По този начин са създадени условия за 

териториално развитие на основните функционални подсистеми – обитаване, 

труд, отдих и зелена система, обществено обслужване, транспортна и друга 

техническа инфраструктура.     

 

 Задачи на ПИРО – Марица 2021-2027 

Задачите на ПИРО Марица – 2021-2027 г. следва да бъдат в определено 
съответствие с нормативните изисквания за регионалното развитие и свързаните 
с него национални и регионални цели и приоритети на развитието в България.  

Тематичният обхват и характер на задачите на ПИРО – Марица 2021-2027 
изисква да се отчитат специфичните ѝ условия и възможностите за развитие на 
основните системи и функционални направления, като: 

- социалният, икономическият и инфраструктурният ѝ комплекс; 
- характерът на демографското развитие и на селищната мрежа; 
- екологичната ѝ характеристика и другите териториални ресурси и 

потенциали. 

В съответствие с изискванията на Методическите указания на МРРБ за 
изработване на ПИРО, задачите на ПИРО са стандартни за плановете на всички 
общини. Същите могат да бъдат формулирани по следния начин:: 

 Извършване на анализи и оценки на развитието на общината в 

програмния период 2014-2020 г, като се очертаят положителните и 

негативните насоки в развитието и се формулират проблемите, 

задържащи развитието ѝ. За целта се отчитат заложените приоритети и 

стратегически приоритети на действащите стратегически и планови 

документи за програмния период 2014-2020 г.  

 Отчитане на новите моменти в провежданата политика за регионално 

развитие и връзката му с местното самоуправление и устройственото 

планиране. Извършваните неколкократно частични изменения на 

действащия ОУП на общината следва да бъдат отчитани при 

изработване на ПИРО. 

 Синхронизиране на приоритетите и стратегическите цели, заложени в 

документите за регионално развитие от по-високите йерархични нива 

(без да ги прилага механично), като се отчитат конкретните условия за 

развитие на община Марица.  

 Осъществяване на приемственост в стратегическите цели и приоритети,  

заложени в действащите стратегически, планови и програмни документи 

(вкл. ОПР) на община Марица, изпълнявани в програмния период 2014-

2020 г. 

 Прилагане, в дългосрочен и средносрочен времеви хоризонт, на подхода 

за интегриране на целите, приоритетите и на предприетите действия по 

реализацията на основните документи в сферата на устройственото 

планиране (ОУПО) и на регионалното развитие (ПИРО). Това е свързано 

с изискването за постигане на по-добър ефект от използване на 
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териториалните ресурси и потенциали за устойчиво, комплексно 

социално, икономическо и инфраструктурно развитие и опазване на 

околната среда на община Марица в програмния период 2021-2027 г. 

 Определяне рамките на комплексното, интегрирано развитие на 

общината за следващия 7 годишен период, очертани с формулираните 

приоритети и стратегически цели на ПИРО – Марица 2021-2027 г. 

 Конкретизиране възможностите за изпълнение на приоритетите и целите 

на ПИРО със съответни мерки – програми и проекти, тяхното ресурсно 

осигуряване, сроковете за тяхното реализиране и ангажиментите на 

отговорните структури. 

 Оценяване опита на органите на местно самоуправление (Общински 

съвет, Общинска администрация) и на другите партньори в реализацията 

на мерките (програми, проекти и на други местни инвестиционни 

инициативи), заложени в действащите планове и програми (основно в 

ОПР, общински стратегии и програми, бизнес планове на местния 

бизнес) и др. 

 Обосноваване необходимостта от зони за целенасочено въздействие, 

които да бъдат определени по комплексен и по функционален признак. 

 Акцентиране на интензивните междуобщински връзки със съседните 

общини и на първо място с община Пловдив, по линия на: 

- ежедневните трудови пътувания; 

- транспортното обслужване; 

- средното общо, профилирано и професионално образование; 

- болничното обслужване и спешната медицинска помощ; 

- социалните дейности; 

- решаване на общи проблеми с екологичен характер; 

- реализация на общи идеи за социализиране на крайбрежни 

територии на р. Марица 

- разработване на съвместни туристически пакети и др.  

 

1.2. Методически подход 

 
Дейностите, включени в процеса по изработване на Плана за интегрирано 

развитие, протичат съобразно възприетия от разработващия екип методически 

подход. Същият включва: 

- стриктно спазване на изискванията на утвърдените от Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството „Методически указания 

за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие 

на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ ; 

- утвърдените в практиката методическите подходи, прилагани при 

разработване на подобен тип стратегически, планови и програмни 

документи; 
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- опита на разработващия екип при изработване на подобен тип 

документи. 

В основата на методическия подход е заложено прилагането на следните 

два принципа: 

- последователност на работата по отделните части на плана; 

- взаимната им обвързаност на структурните части на ПИРО. 

По такъв начин се постига хармоничност както в структурната, така и в 

съдържателната част на плана. 

При изработването на ПИРО – Марица 2021 - 2027 е възприета последователност 

на стъпките, които следват определена логика. Те са обособени в няколко етапа, 

които са се утвърдили при разработване на стратегически и планови документи. 

Същите са формулирани по следния начин: 

- Етап 1. Подготвителни действия по стартиране на процеса на 

изработване на Плана за интегрирано развитие на общината; 

- Етап 2. Аналитични проучвания за състоянието на основните 

функционални системи и елементи (природни условия, икономическа и 

социална характеристика, състояние на техническата инфраструктура, на 

екологичното състояние и др.), оценка на разполагаемите ресурси и 

неусвоените териториални потенциали за развитие на общината; 

-  Етап 3. Изработване на стратегия на плана, включваща  инструментите 

на стратегическото планиране – визия, приоритети и цели, които да бъдат 

постигнати в плановия период, чрез реализацията на определени мерки 

(програми, инвестиции, проекти и др.); 

- Етап 4. Програмен, включващ действия по реализацията на определените 

мерки (включени в Индикативния списък с проектни идеи и проекти, в 

Индикативната финансова таблица на ПИРО), системата от индикатори, чрез 

които се следи как се изпълняват стратегията и програмната част на ПИРО.   

Така описан методическият подход се илюстрира със следната блок-схема 

(фиг.1). Тя е стандартна и отговаря изцяло на Методическите указания на МРРБ 

за изработване на ПИРО, т.е. приложима е при изработването на всички ПИРО. 
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Последователност на етапите (стъпките), включващи дейностите по 
изработване и приемане на ПИРО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг.1 

 
Подготвителният етап, освен типичните действия по избор на изпълнител и 

оформяне на взаимоотношенията между разработващия екип и Общинската 

администрация, включва и една друга много важна дейност – информационното 

осигуряване. От осигурената информация и коректното ѝ ползване до голяма 

степен се определя и обективността и задълбочеността на аналитичните 

проучвания, включени в стъпка 2. 

Информационното осигуряване за аналитичните проучвания,  включва  

статистически данни и оперативна информация за състоянието на отделните 

функционални системи и дейности на територията на общината. Изискването в 

Кмет  
Общинска администрация 

Изпълнител 

Стъпка 3. Стратегическа част 

Информац. 
осигуряване 

Възлагане на 
задачата 

Формиране 
на раб. група 

Сформ. 
на екип 

Методика 
за изпълн. 

Стъпка 2. Аналитични проучвания  

Стъпка 1. Предварителна организационна част 

Анализи и оценки на състоянието съобразно  
Методическите указания 

Синтезен SWOT анализ 

Визия Приоритети Специф. цели Цели 

 
Стъпка 4. Програмна част 

Индикативна таблица Програма за реализация 

Стъпка 6. Публични обсъждания и приемане на плана 



15 

това отношение е информацията да има официален характер и да е от официални 

източници – НСИ, РИО, РЗИ, Общинска администрация и др. 

За изработване на аналитичната част на ПИРО, освен информация със 

статистически характер, е необходима и друг тип информация. Тя се съдържа  в 

съществуващи документи на общината, които са с управленски, стратегически и 

планов характер. Такива са действащите секторни стратегии и планови документи, 

общинските бюджети, мандатна програма и др. 

Друго важно изискване за изработване на аналитичния раздел на ПИРО  е 

да се ползва информация за 6 годишен ретроспективен период (покриващ основно 

сегашния програмен период 2014-2020 г.). Целта е да бъдат очертани тенденции,  

да се формулират изводи и проблеми в досегашното развитие    

Използвани методи на проучванията. В процеса на работата по 

изработване на ПИРО – Марица 2021-2027 са ползвани традиционни за подобен 

вид проучвания методи,а именно: 

- описателен; 

- статистически; 

- аналитично- оценъчен; 

- системен; 

- сравнителен;. 

- пряко наблюдение и др. 

Методът за комплексност е приложим във висока степен в стратегическата 

част на плана. Това произтича от изискването за постигане на нужния ефект от 

интегрираното планиране и развитие.  

Възприетият методически подход се изразява в прилагането на принципа за 

последователност на работата по отделните части на плана и на взаимната им 

обвързаност. Така се постига хармоничност в неговата структура и съдържание.
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II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 

 

2.1. Обща характеристика. Разположение и териториален обхват. Ситуиране 
на община Марица в административно териториалната структура на област 

Пловдив и на Южен централен регион за планиране от ниво 2. 

 
Община Марица е разположена в централната част на Южна България, в 

пределите на Горнотракийската низина. Попада в административните граници на 

област Пловдив, със средищно разположение в нейната структура. На север 

граничи с община Калояново, на североизток – с община Раковски, на юг – с 

общините Садово, Родопи и Пловдив, на запад – с община Родопи и на 

северозапад – с община Съединение. Територията й е 342,6 кв. км, което 

съставлява 5,7% от тази на областта. По площ общината се нарежда на осмо 

място сред общините в област Пловдив. По данни от Националния статистически 

институт, към 31.12.2019 г. населението на общината възлиза на 30834 д., което 

съставлява 21,6 % от населението на областта и е четвъртото по големина след 

тези на общините Пловдив, Асеновград и Карлово.  

Административно общината е отделена от община Пловдив през 1987 г. 

(Указ № 3182 на Държавния съвет, обнародван на 17 ноември 1987 г.) 

Административен център е гр. Пловдив. В границите й са включени 19 населени 

места – селата (по азбучен ред) Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф 

Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско 

Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно 

поле, всяко от които има свое землище.  

Според класификацията на общините по степен на урбанизация, включена в 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-

2025 г. (НКПР1), община Марица попада в групата „слабо урбанизирани общини – 

периферни (или „периферни общини без изявен град център“). Съгласно 

методиката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и на 

Европейската комисия, слабо урбанизираните общини се определят като селски 

общини (селски райони). 

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 6 от Закона за регионалното 

развитие (ЗРР), община Марица като част от област Пловдив е включена в Южен 

централен район от ниво 22 (ЮЦР, NUTS 2). В Южен централен район са 

обхванати още областите Кърджали, Пазарджик, Смолян и Хасково, като общо 

общините в границите на района са 58. От общините в тези четири области с 

                                                           
1
 НКПР е актуализирана през 2019 г. 

2
 Районите, които образуват ниво 2, са региони за планиране и не представляват административно-

териториални единици (чл. 4, ал. 3 от ЗРР) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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население по-голямо от това на община Марица са само общините Кърджали, 

Пазарджик, Смолян, Хасково и Димитровград. 

Както е посочено в проекта за Интегрирана териториална стратегия 

за развитие на Южен централен район (ИТСР-ЮЦР), отнасяща се за периода 

2021-2027 г., съвременното развитие на района се определя от доминиращото 

положение на втория по големина град в страната Пловдив. Съгласно НКПР, 

Пловдив е град-център с национално значение от второ йерархично ниво - част от 

„носещия скелет” на пространствения модел за развитие на националната 

територия. Предвижда се градовете от това ниво да балансират влиянието на 

столицата и да намаляват ефекта от моноцентрично развитие, като се отчитат 

местоположението, демографския капацитет и стабилност, както и наличните в тях 

функции с районно и надрайонно значение в сферата на икономиката, социалната 

сфера, образованието, науката, културата.  

На база горните критерии Пловдив е определен като център на 

агломерационен ареал3. Тук следва да се посочи, че в исторически план, 

особено след IV пр. Хр., когато е основан Филипополис, обществените и 

стопанските активности на разглежданата територия са се развивали в пряка 

взаимообвързаност и зависимост от процесите и събитията в Пловдив – 

метрополия в тази част на Горнотракийската низина.  

Агломерационният ареал включва община Пловдив и още 10 общини. 

Поради териториалното разположение, спецификата на историческото развитие и 

актуалните връзки в икономическата, социалната и териториално-устройствената 

сфери, между тях естествено попада община Марица. Останалите девет общини 

са Асеновград, Калояново, Родопи, Садово, Съединение, Кричим, Перущица, 

Стамболийски и Куклен.  

Важен фактор, предопределящ перспективите на социално-икономическия 

прогрес в ЮЦР, респективно в агломерационен ареал Пловдив, е 

обстоятелството, че тук се пресичат две национални урбанизационни оси, 

формирани чрез интегрирането на агломерационните ядра и техните 

агломерационни ареали с транспортно-комуникационните направления или 

транспортните коридори на страната. Те са: 

 - основна паралелна ос „Драгоман – София – Пловдив – Свиленград“ (по 

направлението на общоевропейския транспортен коридор № 4) и 

отклонението й „Пловдив – Стара Загора – Бургас“ (по направлението на 

общоевропейския транспортен коридор № 8); 

- второстепенна меридиална ос –„Никопол – Плевен – Ловеч – Троян – 

Карлово – Пловдив – Смолян – Рудозем“ (по направлението на РП II-64)4. 

                                                           
3
“Functional Urban Area” По определение: „активната част от територията на общината или на групата 

общини, в която се осъществяват интензивни функционални връзки между града-център и други населени 

места и обекти“.  

 
4
 Относно външните връзки и транспортната достъпност на общината вж. по-долу, т. 2.6. 
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Основни компоненти на социалния сервиз, съществен дял от работните 

места, както и административно, транспортно и друго обслужване на населението 

на община Марица се осигуряват в центъра на агломерационния ареал гр. 

Пловдив. От друга страна, с оглед качеството й на непосредствен хинтерланд на 

агломерационното ядро, в границите на общинската територия се реализират 

ежедневни жизнедейности на част от населението на Пловдив, като полагане на 

труд, обитаване в условията на по-висок стандарт и пр. Горното е в значителна 

степен следствие от обстоятелството, че поради актуалното административно-

териториално устройство община Пловдив не разполага с достатъчен 

териториален ресурс за пълноценно доизграждане на основните функционални 

системи в съответствие със съвременните изисквания и обществения интерес, в 

т.ч. за реализиране на инвестиционни инициативи, осигуряващи развитието в 

стопански и в социален аспекти.  

Може да се обобщи, че основните дейности – обитаване, труд, отдих, 

обществено обслужване, транспорт и комуникации, както и дейности, свързани с 

подобряване на екологическата обстановка, се осъществяват в условията на 

обвързаност и взаимно допълване между община Марица и община Пловдив, 

както и с други общини в границите на агломерационния ареал. Това е база за 

продължаващо сътрудничество и бъдещи съвместни проекти. 

 
 

2.2. Природни условия и ресурси 

 
 Релeф 

Според физикогеографската регионализация на Р. България5 община 

Марица попада в Горнотракийската подобласт на Горнотракийско-Бургаската 

област. Релефът на общинската територия е развит в низинния хипсометричен 

пояс. Хоризонталното разчленение на релефа е от 0 до 1,5 km/km2, а 

вертикалното – от 0 до 100 m/km2. Надморската височина варира от 140,2 m по 

поречието на р. Марица (в землището на с. Маноле) до 200,0 m в землището на с. 

Строево. 

Горнотракийската котловинна морфоструктура е развита върху тектонска 

депресия, оформена от Маришкия дълбочинен разлом. Подложката е разломена 

от две разломни системи с посоки изток-запад и североизток –северозапад. 

Разломите са групирани в снопове, взаимно успоредни, със стъпаловидно 

пропадане. Амплитудата на пропадане е от 250-1000 m. Върху силно разломения 

палеогенски релеф се е образувал Пловдивският грабен.  

Съвременният равнинен релеф на територията е формиран от запълване 

на Пловдивския грабен с езерно-речни наслаги, върху които е разположено 

обширното Пловдивско поле. То представлява класическа алувиална низина с 

общ наклон на изток, като долината на р. Марица формира морфографската му ос 
                                                           
5
 Велев Ст., Йорданова М., Дреновски Ив. Нова схема на физикогеографска регионализация на България,  

География на България, ГИ при БАН, изд. ФорКом, София, 2002 год. 
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с ориентация запад-изток. Оградено е от планини и възвишения, формиращи 

коритообразна морфоструктура.  

 

 Климат 

Според климатичната подялба на България (по Велев, 1997), територията 

на община Марица попада в район „Горнотракийска низина“ от 

преходноконтиненталната климатична област.  

В Горнотракийската низина климатът е умерено горещ, засушлив до много 

засушлив. Зимата е сравнително мека, годишната амплитуда на температурата на 

въздуха – малка, вътрешногодишнвото разпределение на валежите е с два 

максимума през юни и ноември и два минимума през август и февруари. Районът 

попада във валежна сянка, което предопределя по-малкото количество валежи. 

Снежната покривка е неустойчива. Специфичната коритовидна морфоструктура на 

Пловдивското поле обуславя проява на характерни процеси като: температурни 

инверсии, преориентация на въздушния поток, фьонови и долинни ветрове и др. 

Средната минимална температура е 6,5ºС, средната максимална е 30,3°С, а 

средногодишната – 12°С. Периодите с температурни инверсии, проявяващи се 

средно 294 дни годишно се характеризират се с безветрие и липса на достатъчно 

силна атмосферна циркулация. 

Валежите са под средногодишните валежни суми за страната – 540 mm с 

максимум през февруари 332 mm и минимум през август – 31 mm. Снежната 

покривка предоставя най-добри възможности за подхранване на почвените 

хоризонти с влага – спокойно и без ерозия. Средният брой дни със снежна 

покривка е около 32. Снежната покривка е тънка - от 4 cm до 10 cm, образува се 

най-рано през втората половина на месец ноември и се задържа най-късно до 

втората половина на месец март.  

Преобладават западните ветрове, следвани от източните, югозападните и 

югоизточните. Ветровете са слаби –от 0 до 5 m/s, като в 95%  от тях преобладават 

ветрове със скорост до 1 m/s, а случаите на „тихо време“ са 46,5%. Местните 

ветрове са долинния бриз и фьона. При нахлуване на въздушни маси от долинния 

бриз се наблюдават температурни инверсии, съпроводени от мъгли и ниски 

температури, а при тези от фьона – зимните температури рязко се покачват. 

Средно годишно в 33,3 дни от годината времето е с мъгла. Факторите, формиращи 

мъгли са високата честота на температурните инверсии, слабите ветрове и 

наличието на по-големи количества аерозоли във въздушния басейн. Появата на 

мъгли е климатичен дискомфорт, който създава затруднения на редица стопански 

дейности и повишава заболеваемостта на населението. 

В агроклиматично отношение, климатът е умерено горещ, засушлив до 

много засушлив. 
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 Хидроложки ресурси 

Хидрографската мрежа на община Марица е представена от реките Марица, 

Пясъчник, Стряма и Потока, голям брой напоителни и отводнителни канали, 

микроязовирните системи при селата Труд, Граф Игнатиево и Войводиново и 

малки стопански язовири, разпръснати по цялата територия на общината.  

Подхранването на реките е дъждовно-снежно с летен минимум на 

маловодието през септември, началото на пълноводието е през февруари, а 

максимумът - през април. Микроязовирите се завиряват с води от язовирите 

Пясъчник и Домлян и речните течения чрез съоръженията на 

хидромелиоративната система. Водите им се използват за напояване, 

промишлено водоснабдяване, рибовъдство и са естествени месообитания на 

водолюбиви птици и животни.  

Подземните води се използват за питейно-битовото водоснабдяване на 

населението в общината. Установени са две подземни водни тела (ПВТ) от един 

водоносен хоризонт: BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер – 

Горнотракийска низина и BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген-Кватернер – 

Пазарджик-Пловдивския район. Поровите подземни води са привързани към 

кватернерните и неогенските наслаги в Пловдивското понижение на 

Горнотракийската депресия. Река Марица е обща дренажна граница между двете 

подземни водни тела и може да се предположи, че представляват единна 

двуслойна система. Подхранват се от речния отток, инфилтрация на валежи и 

поливни води и от съседни водоносни хоризонти. 

 

 Геоложки строеж 

Горнотракийската низина е най-голямата наложена грабенова структура в 

страната. Развита е върху тектонска депресия, за чието оформяне главна роля 

има Маришкия дълбочинен разлом. Подложката е разломена на две разломни 

системи с посоки изток-запад и североизток-северозапад. Разломите са групирани 

в снопове, взаимно успоредни със стъпаловидно пропадане. Амлитудата на 

пропадане е от 250 до 1000 m.  

Пловдивският грабен е образуван върху силно разломения палеогенски 

релеф. Запълнен е с неогенски материали, представени от Ахматовската свита (с 

дебелина 16‐300 m) – глини, глинести пясъци, песъчливи глини и алевролити, 

покрити с алувиални и пролувиални кватернерни наслаги (с дебелина до 100 m) – 

пясъци, чакъли и глини, отложени в речните тераси.  

Инженерно-геоложките условия на територията на община Марица са 

благоприятни за извършване на строително-реконструктивни дейности при 

спазване на нормативните изисквания за противоземетръсно строителство и 

вземане на превантивни мерки при реконструкцията и изграждането на 

инфраструктирните елементи и съоръжения, в зависимост от съществуващите 

инженерногеоложки условия. 
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 Сеизмичност 

От сеизмологична гледна точка, България е разположена в Алпо-

Хималайския сеизмичен пояс, характеризиращ се с висока сеизмичност. 

Община Марица е разположена в сеизмична зона, обусловена от голямата 

разломеност на твърдата скална подложка, върху която са отложени наносите на 

р. Марица и притоците й. През района минава дълбочинен разлом в посока Ново 

село - Първенец - Брестник – Боянци. Съпроводен е от по-малки разломи: на 

север - между р. Марица и с. Труд и на юг – селата Катуница, Коматево, Кадиево. 

Сеизмичната активност е развита основно в горните 20 km на земната кора. Най-

висока плътност на хипоцентрите се наблюдава на дълбочина 5-10 km. За период 

на понторяемост от 475 години очакваната макросеизмична интензивност е 8,5 

(MSK), а очакваните сеизмични въздействия са от 7,5 до над 9,0 (MSK). 

Съгласно Наредба № РД-02-20-2/2012 г. на МРРБ за проектиране на сгради 

и съоръжения в земетръсни райони (Обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 

от 2012 г.), респ. Приложение № 5 към чл. 15, ал. 2 и чл. 106 - Карта за сеизмично 

райониране на Република България за период 1000 години и Приложение № 6 към 

чл. 15, ал. 2 Списък на населените места със стойности на сеизмичния 

коефициент към Картата за сеизмично райониране на Република България, 

община Марица попада в район със степен на интензивност I = ІХ и стойност на 

сеизмичния коефициент   = 0.27. 

 

 Почви 

Съгласно почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997), 

територията на община Пловдив попада в Балканско-Средиземноморска 

подобласт на Средиземноморската почвена област в провинция – 

Среднотракийско-тунджанска. 

Разнообразието и специфичните особености на почвената покривка в 

Пловдивското поле са породени от геоложкия му строеж (съвременни наслаги) и 

богатството на подпочвени води.  

Най-голямо разпространение на територията на община Марица имат 

алувиалните и алувиално-ливадните почви следвани от канелено-подзолистите и 

ливадно-канелените. Ограничено разпространение имат смолниците и  торфено-

блатните. Преобладава почвите от 4 и 5 категория с добра и средно добра 

бонитетни групи.  

Алувиалните и алувиално-ливадните почвени типове са рохкави, 

проветриви, топли и овлажнени, с оформен хумусен хоризонт с мощност от 25 до 

40 сm. Естественото им плодородие е от средно добро (5 и 6 категория) до добро 

(4 категория). Канелено-подзолистите почви са с песъчливо-гринест до плътен 

глинест механичен състав, слабо водопроницаеми и слабо хумусни. Ливадно-

канелените са средно песъчливо-глинести до леко глинести с хумусен хоризонт 

55-70 сm.  
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Почвите в общинската територия са с високи качества и висока 

продуктивност и представляват най-ценния природен ресурс на община Марица. 

Подходящи са за всички култури – зърнени, фуражни, технически, зеленчукови, 

овощни градини, лозя, пасища, ливади. Специфични за общината са оризищата и 

оризопроизводството. 

Данни от Агроклиматичния атлас (1982) и последващи модели на 

пространственото разпределение на почвеното засушаване в България показват, 

че община Марица попада в силно засушлива зона според коефициента на 

овлажняване за периода с температура на въздуха над 10ºС. Това определя 

сравнително значим риск към атмосферно засушаване и умерен риск към почвено 

засушаване. 

 

 Флора и фауна 

Според геоботаническото райониране на Р България (проф. Ив. Бондев и 

колектив, 1997 г.), община Марица попада в Пловдивския район на 

Горнотрокийския окръг от Македоно-Тракийската провинция на Европейската 

широколистна горска област, а по зоогеографско райониране - в Тракийския район 

на Средиземноморската подобласт. Представителите на фауната са 

средноевропейски и средиземноморски елементи.  

Характерно за община Марица е, че понастоящем територията й почти 

изцяло е заета от агрофитоценози, поради което естествените хабитати имат 

ограничено разпространение. Разнообразието и числеността на фауната също са 

силно повлияни от антропогенния фактор. 

Естествените и полуестествени горски територии са малки по площ и 

островно разположени. Представени са от летен дъб, космат дъб, дръжкоцветен 

дъб, благун, цер, полски бряст, сребриста липа, габър, глог, акация. По водните 

течения и основно по поречието на р. Марица има остатъци от лонгозни гори. 

Голямо е разнообразието на развитата във влажните зони висша водна 

растителност. По-значими са горските масиви в землищата на селата Труд, 

Трилистник, Граф Игнатиево и Калековец. От значение са и озеленените с 

дървесни и храстови видове площи за широко и специфично обществено ползване 

в населените места, крайпътното и уличното озеленяване и това в 

индивидуалните имоти. Основните дървесни видове са топола, върба, различни 

видове дъб, елша, акация и др.  

Лечебните растения са основно рудерални и плевелни и с ограничено 

разпространение. Обработваемите земи са заети с културна растителност. 

Ограничените естествени местообитания и преобладаващата агроценоза 

определят ниското видово и числено разнообразие на фауната в общинската 

територия. 

От бозайниците се срещат: заек, катерица, невестулка, черен пор, къртица, 

оризищна мишка, полска мишка, таралеж, обикновена полевка, голям нощник, 

кафяво прилепче, малък вечерник, ръждив вечерник и др. Безгръбначните са 
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представени от: обикновен сечко, бръмбар рогач, педомерка, хоботник, богомолка, 

бръмбар бегач, градински охлюв и др. От земноводните и влечугите се срещат 

голяма крастава жаба, зелена крастава жаба, жаба дървесница, водна змия, змия 

медянка, слепок, смок-мишкар, зелен гущер, степен гущер, дъждовник и др. 

Речните води се обитават от уклей, щука, обикновена кротушка, каракуда, скобар, 

маришка мряна, червеноперка, костур, пиявици, охлюви и др.  

От орнитологична гледна точка, поречията на реките, каналите и оризищата 

са изключително важни места. Дървесната и храстова растителност по бреговете 

им, както и островите и пясъчните коси в р. Марица, приютяват редица 

водоплаващи и водолюбиви птици, значими в консервационно отношение. Такива 

са малък и голям корморан, ням лебед, зеленоглава патица, поен лебед, 

земеродно рибарче, малък гмурец, сива чапла, голяма чапла, блатна сова, голям 

воден бик и др. В останалата територия се срещат голям ястреб, калугерица, 

черешарка, кукувица, скорец, домашно и полско врабче, авлига, керкенез, синигер, 

славей, авлига, гугутка, ушата сова, чучулига и др. 

Защитените територии и зони от Националната екологична мрежа на 

територията на общината са: защитените местности - „Тракийски здравец“ и 

„Нощувка на малък корморан – Пловдив“; защитените зони за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и на дивите птици - 

BG0000578 „Река Марица”, BG0000444 „Река Пясъчник”, BG0000429 „Река 

Стряма”, BG0000289 „Трилистник”, BG0002087 „Марица - Пловдив”, BG0002016 

„Рибарници Пловдив” и BG0002086 „Оризища Цалапица”, както и осем вековни 

дъба в землищата на селата Трилистник и Войсил. 

Част от землищата на селата Трилистник, Калековец, Маноле и Скутаре 

попадат в ЛУ „Чекерица“ (ТП „ДЛС Тракия“) за лов на дребен дивеч - сръндак, 

фазан, яребица, кеклик, зайци, гълъби. Той е с утвърдени позиции в областта на 

организирания ловен туризъм и фактор за развитие на други туристически услуги в 

общината. 

 

2.3. Анализ на икономическото състояние 

2.3.1. Място на общинската икономика в областния икономически комплекс 
 
В сравнение с повечето общини в област Пловдив, община Марица е с 

бързо развиваща се икономика. На фона на силната икономика на община 

Пловдив, която определя и облика на областната икономика, участието на община 

Марица в областната икономика е по-скромно. То обаче е съпоставимо с мястото 

на някои от другите по-големи общини в област Пловдив.  

Представа за състоянието на общинската икономика дават сравнителните 

данни по основните икономически показатели за община Марица и за област 

Пловдив. Така чрез прилагане на сравнителния метод се добива по-обективна 
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представа за мястото на икономиката на община Марица в тази на област 

Пловдив.  

За сравнителните оценки на общинската и на областната икономика се 

използват количествените параметри на някои от основните икономически 

показатели, а именно: 

- размер на произведената продукция (в хил. лв.); 

- размер на нетните приходи от продажби (в хил. лв.); 

- размер на дълготрайните материални активи (ДМА в хил. лв.); 

- брой на заетите/наетите лица. 

Аналитичните оценки за мястото на икономиката на община Марица в 

областната икономика  са направени по данни на НСИ за периода 2014-2018 г. 

По данни на НСИ за 2018 г. в община Марица се намират 3,2% от 

предприятията в област Пловдив. Произведената в тях бруто продукция е 10,3% 

от тази в областта. Размерът на ДМА на общината съставлява 6,5% от размера  

им за област Пловдив. По-нисък е и относителният дял на заетите лица – 6,2%.  

Сравнителните данни по основните икономически показатели за община 

Марица и област Пловдив за 2018 г. са представени в таблица 2.3.1 

Таблица 2.3.1. 
Съотношение на общинската и областната икономика по основни 
икономически показатели – 2018 г. 

Икономически показатели 
Област 

Пловдив 
Община 
Марица 

% от 
областната 
икономика 

- Брой предприятия  39097  1251 3.2 

- Произведена продукция (хил. лв.) 17237534 1787117 10.4 

- Приходи от дейност (хил. лв.) 27991291 2324911 8.3 

- ДМА (хил. лв.) 10190313 666985 6.5 

- Заети лица – брой 212703 13143 6.2 
Източник: НСИ 

 

По-обективна представа за потенциала на местната икономика дават 

стойностите на показателите, отнесени към 1 жител на общината. В това 

отношение стойностите на показателите в таблица 2.3.1. за община Марица са от 

1,5 до 2 пъти по-високи от тези за област Пловдив. Причината за това е в 

дейността на новоизградените в общината предприятия, които са с по-съвременно 

оборудване и технологии. От друга страна, постигнатите икономически резултати  

се дължат и на немалък брой заети лица от други общини (основно от община 

Пловдив) и отнесени към 1 лице от населението на община Марица формират по-

високи стойности от тези за област Пловдив. 

В този смисъл, значимостта на местната икономика следва да бъде 

оценявана и от друг ъгъл. Тя привлича значими по брой трудови пътувания от 

община Пловдив и по-слабо от другите съседни  общини.    
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2.3.2. Обща характеристика на общинската икономика 

Община Марица се характеризира с развитие на многоотраслова 

икономика. На територията на общината развиват дейност нефинансови 

предприятия от няколко икономически дейности (отрасли). Структурата на 

местната икономика е многопрофилна. Водещи функции в нея имат сектор 

„Индустрия“ (основно предприятия на преработващата  промишленост), както и 

икономически дейности от аграрния сектор и сектора на услугите.  

В икономическия профил на общината са представени различни сектори и 

икономически дейности. Факторите за тяхното развитие могат да бъдат отнесени в 

три групи: 

 Наличие на  ресурси и традиции в развитието им. Типичен пример в това 

отношение е селското стопанство. 

 Повишения инвестиционен интерес през последните 10-15 години, 

основаващ се на непосредствената близост до гр. Пловдив и 

благоприятното транспортно – комуникационно положение на общината. 

 Развит пазар на имоти  - терени, използвани за изграждане на 

индустриални и логистични обекти.  

Немалка част от нововъзникналите предприятия са разположени върху 

свободни терени – земеделски земи, на които е променено предназначението. 

Предпочитани са такива в непосредствената зона на влияние на АМ „Тракия“ и 

други с изгодно транспортно-комуникационно положение. Изгодите за подобни 

предпочитания на инвестиционния капитал вместо съществуващите 

производствени зони в гр. Пловдив са,  че не се налага да се инвестира за 

реновиране на силно амортизираната базова инфраструктура (електро, ВиК и др.) 

в тези зони. На второ място по-ниските цени на имотите и на  данъци в община 

Марица също оказват определено влияние. 

  
 Брой и структура на предприятията. 

Икономическата характеристика на общината до голяма степен се определя 

от броя и вида на функциониращите предприятия. Структурата на предприятията 

е определена по критерия „брой заети лица“. Съобразно него, предприятията са 

включени в следните четири групи:  

- микро предприятия – с брой на заетите до 9 д.; 

- малки предприятия – с брой на заетите от 10 до 49 д.; 

- средни предприятия – с брой на заетите от 50 до 249 д.; 

- големи предприятия – с брой на заетите над 250 д.  

Към 2018 г. на територията на общината са функционирали общо 1251  

предприятия от нефинансовия сектор. Тук не се включват предприятия от 

бюджетния сектор (икономически дейности ”Държавно управление”, 

“Образование”, “Хуманно здравеопазване и социална работа” и др.). 
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За изследвания период (2014-2020 г.) се наблюдава тенденция на 

нарастване броя на предприятията. Това се подкрепя и от данните в таблица  

2.3.2. 

Таблица 2.3.2. 
Динамика в броя и типа на предприятията от нефинансовия сектор в 

община Марица за периода 2014-2020 г.    

Тип  предприятия 
Г   о   д   и   н    и 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018  г. 

Общо 1,060 1,106 1,167 1,211 1,251 

Микро ( до 9 заети) 928 966 1,025 1,067 1,106 

Малки (от 10 до 49) 99 103 103 107 105 

Средни (от 50 до 249) 25 30 32 29 32 

Големи (над 250) 8 7 7 8 8 
Източник: НСИ 

 

Анализът на данните от таблица 2.3.2. показва няколко важни черти в  

структурата и в динамиката на броя на  предприятията в общината: 

На първо място, налице е траен ръст в общия брой на  предприятията. За 5 

години (2014-2018 г.) са разкрити общо 191 предприятия от нефинансовия сектор. 

Средно на година се появяват нови 38 предприятия (в това число не влизат 

закритите по различни причини предприятия). Ръстът в броя на предприятията 

през отделните години е относително равномерен – около 40-45 предприятия, като 

през 2015 г. нарастването е с 61 предприятия.  

На второ място,  прави впечатление, че в структурата на предприятията 

силно доминират тези от групата на микропредприятията. Като относителен дял те 

съставляват 87-88% от общия брой предприятия в общината. В отделните години 

този дял се запазва почти непроменен. Именно при микропредприятията се 

наблюдава споменатия вече ръст за анализирания период. За анализирания 

петгодишен период броят им нараства със 178 предприятия, или средно на година 

се регистрира ръст от 36 предприятия. Инвестиционният интерес към разкриване 

на малки и средни предприятия е по-слабо изразен. Общо за целия период са 

разкрити 6 малки и 7 средни предприятия. 

Средните и големи предприятия запазват малкия си брой през целия 

анализиран период. Те обаче имат структуроопределящо място в местната 

икономика. Независимо, че относителният им дял от общия брой предприятия е 

нисък – 0,6% при големите и  2,6% при средните, в тях са заети 67,3% от всичко 

заетите в общинската икономика. Средните и големи предприятия използват 

модерни технологии и оборудване, за разлика от микропредприятията. Най-

малките предприятия основно  са свързани със семейния бизнес.  

Нагледна представа за структурата на предприятията от нефинансовия 

сектор в местната икономика дава фиг. 2.3.1.     
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Фиг. 2.3.1. 

 

Посоченият висок относителен дял  на микро  предприятията в общата им 

структура се обяснява по-добре, ако се разгледа и анализира разпределението им  

по икономически сектори.  

 Сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – от общо 431 предприятия 

328 са от типа „микропредприятия“. 

 Сектор „Индустрия“ – от общо 266 предприятия – микропредприятията са 

294. 

 Сектор „Услуги“ – при 823 предприятия в сектора – 744 са 

микропредприятия. 

Основната констатация по отношение на показателя „брой предприятия“ е, 

че микропредприятията преобладават във всички икономически сектори. Този тип 

предприятия от нефинансовия сектор са по-адаптивни към променящите се 

икономически условия, процедурите по разкриването им са по-опростени и т.н.  Те 

обаче са с по-ограничено влияние по отношение на другите икономически 

показатели като „Размер на произведената продукция“, „Размер на приходите от 

дейност“ и др.  

 

 Резултати от дейността на нефинансовите предприятия  

За оценка на дейността на нефинансовите предприятия се анализират 

някои от основните икономически показатели. Статистическите данни за 

ретроспективния 5 годишен период дават възможност да бъдат очертани и 

тенденциите в икономическото развитие на общината.   

   В анализирания период  се очертава положителна тенденция в развитието 

на местната икономика. Това се подчертава и от данните в таблица 2.3.3. 
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Таблица  2.3.3 

Динамика в основните икономически показатели на община Марица -2014-
2018 год. 

кономически показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

произведена продукция (хил. 
лв.) 1,421,393 1,537,772 1,575,602 1,641,409 1,787,117 

нетни приходи от продажби 
(хил.лв.) 1,536,739 1,754,241 1,922,982 1,938,611 2,141,428 

ДМА (хил. лв.) 464,007 550,684 622,864 628,766 666,895 

заети лица (брой) 11,639 11,639 12,277 12,523 13,143 

Източник: НСИ. ТСБ „Юг“ (отдел Статистически изследвания – Пловдив) 

 
Визуална представа за динамиката в стойностите на анализираните 

икономически показатели за периода 2014-2018 г. дава фиг. 2.3.2 

 

 
Фиг. 2.3.2.Изменения в стойностите на основни икономически показатели на местната 
икономика за периода 2014-2018 г. 

 
Представа за степента на развитие на икономиката на община Марица 

дават и изчислените темпове на развитие. Те са изцяло с положителни стойности. 

Темповете на нарастване са изчислени, както за 2018 г. спрямо 2014 г., така и за 

всяка отделна година спрямо предшестващата. Същите са показани в таблица 

2.3.4. 
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Таблица 2.3.4. 
Темп на нарастване на стойностите на основните показатели на икономиката 
на община Марица за периода 2014-2018 г. 

 
 
 

Показатели 
 
 
 

Темп на нарастване по години (%) 

 

2
0
1

4
  

г.
 

  

2
0
1
5
 /
 2

0
1
4
 г

. 

  

2
0
1
6
 /
 2

0
1

5
 г

. 

   

2
0
1
7
 /
 2

0
1

6
 г

. 

  

2
0
1
8
 /
 2

0
1
7
г 

  

2
0
1
8
 /
 2

0
1

4
 г

. 

 

Произведена продукция 100,0 108.2 102.5 104.2 108.9 125.7 

Нетни приходи от продажби 100,0 114.2 109.6 100.8 110.5 139.3 

Размер на ДМА 100,0 118.7 113.1 100.9 106.1 143.7 

Заети лица 100,0 100.0 105.5 102.0 105.0 112.9 
Източник: Изчислени стойности по данни на НСИ  

 
Данните в таблица 2.3.4.  показват, че за разглеждания 5 годишен период 

при всичките анализирани икономически показатели се наблюдава ръст в 

дейността на предприятията. За целия период (2014-2018 г.) е постигнат висок 

ръст в размера на ДМА – 143,7%. Това е индикатор за трайния инвестиционен 

интерес към община Марица. Висок ръст е реализиран и при останалите два 

показателя – „Размер на произведената продукция“ и „Размер на нетните приходи 

от продажби“. По-нисък е ръста на заетите лица, като все пак същия е 

положителен, което е показателно за наличието на икономическа среда за 

осигуряване на заетост на населението. Графична представа за постигнатия темп 

на нарастване дава фиг. 2.3.2. 

 

 
Фиг.2.3.2. 

 

Представа за икономическите резултати на отделните типове предприятия 

дават някои от основните икономически показатели, отразени в  

Таблица 2.3.5. 
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Таблица 2.3.5. 
Резултати от дейността на типовете предприятия в община Марица – 2018 
г. 

Групи предприятия 
според заетите в тях 

лица 

Предприятия Заети лица 
Произведена 

продукция 
ДМА 

Брой Хил. лв. 

Общо 1,251 13,143 1,787,117 666,895 

Микро (до 9 заети) 1,106 2,229 166,949 170,007 

Малки (от 10 до 49) 105 2,082 158,563 95,565 

Средни (от 50 до 249) 32 3,400 335,727 136,191 

Големи (над 250 заети) 8 5,432 1,125,878 265,132 
Източник: ТСБ - Юг  (отдел "Статистически изследвания "  Пловдив) 
 

Данните от таблица 2.3.5.  показват, че  представа за ролята на средните и 

големи предприятия, които не са много на брой, реално са с много по-добри 

икономически показатели. За сравнение отново може да се ползват показателите 

за произведена продукция и за фондовъоръжеността на 1 заето лице. Тези 

относителни показатели  са както следва: 

 Размер на произведената продукция на 1 зает в: 

- микропредприятията – 74,9 хил. лв.; 

- малките предприятия -  76,2 хил. лв.; 

- средните предприятия – 98,7 хил. лв.; 

- големите предприятия – 207, хил. лв. 

 Размер на ДМА  на 1 зает в: 

- микропредприятията – 76,3 хил. лв.; 

- малките предприятия -  45,9 хил. лв.; 

- средните предприятия – 40,0 хил. лв.; 

- големите предприятия – 48,8, хил. лв. 

Размерът на ДМА на 1 заето лице в микропредприятията е доста по-висок 

от този за останалите типове предприятия. До голяма степен това се дължи на 

твърде високия брой микропредприятия, които формират и значителен общ 

размер на ДМА.  

 
 2.3.3. Секторна структура на икономиката 
 

В зависимост от характера си, производствените дейности се отнасят в 

отделни сектори на икономиката. Дейностите от социално-икономическия и 

инфраструктурен комплекс в териториалните единици се  отнасят  в три сектора. В 

устройственото планиране те са познати като първичен, вторичен и третичен. В 

регионалното планиране е възприето наименованието на секторите, които ползва 
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НСИ. Същите са дефинирани  по следния начин: „Селско, горско и рибно 

стопанство“; „Индустрия“ и „Услуги“.   

За характеризиране на секторната структура на местната икономика се 

анализират основните икономически показатели. Анализът на икономическите 

показатели по сектори на икономиката на община Марица за изследвания период 

показва, че не са настъпили съществени изменения в секторната ѝ структура. Към 

2018 г. тя е със стойности, отразени в таблица 2.3.6.   

 
Таблица 2.3.6. 

Секторна структура на икономиката на община Марица (по основни 
икономически показатели) -  2018 г.  

(хил. лв.) 

Икономически сектори 
 
 

Произведена  
продукция 

 

 
Прих. от 
дейност 

 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

ДМА 
 

Общо 1,787,117 2,324,911 2,141,428 666,895 

Селско, горско и рибно 
стопанство 38,832 52,227 38,441 43,527 

Индустрия 1,553,473 1,697,566 1,552,130 468,609 

Услуги 194,812 575,118 550,857 154,759 
Източник: НСИ. ТСБ „Юг“ (отдел Статистически изследвания – Пловдив) 

 
 

                    
                                                              

Фиг. 2.3.3. 

 

Характерът  на отделните сектори се определя от икономическите дейности, 

включени в техния обхват. Анализите и оценките на икономическите дейности 

показват какво е участието им в общите резултати на отделните сектори.  
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 Характеристиката на икономическите дейности, включва резултатите по 

основните икономически показатели, които са предмет на аналитичните 

проучвания в областта на местната икономика. Те са представени в таблица 2.3.7 

 
Таблица  2.3.7. 

Динамика в показателите по икономически дейности на местната икономика – 
2018 г. 

Икономически дейности (А21) 

П
р

е
д

п
р

и
я

т
и

я
 

П
р

о
и

з
в

е
д

е
н

а
 

п
р

о
д

у
к
ц

и
я

 

Н
е

т
н

и
 

п
р

и
х

о
д

и
 о

т
 

п
р

о
д

а
ж

б
и

 

З
а

е
т
и

 л
и

ц
а
 

Д
М

А
 

Брой Хил.  лв.   Брой Хил. лв.  

Община  Марица 1,251 1,787,117 2,141,428 13,143 666,895 

Селско, горско и рибно 
стопанство 132 38,832 38,441 431 43,527 

Добивна промишленост - - - - - 

Преработваща промишленост 229 1,506,970 1,512,271 9,405 432,916 

Производство и разпределение 
на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива 16 5,959 6,155 26 14,853 

Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване .. .. .. .. .. 

Строителство 49 36,080 29,212 414 16,810 

Търговия; ремонт на автомобили 
и мотоциклети 484 75,358 430,935 1,732 53,172 

Транспорт, складиране и пощи 60 72,548 70,777 421 29,991 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 83 3,448 5,236 196 938 

Създаване и разпространение на 
информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 8 1,391 1,418 30 353 

Операции с недвижими имоти 44 4,997 4,946 39 49,814 

Професионални дейности и 
научни изследвания 42 29,094 29,717 222 6,883 

Административни и 
спомагателни дейности 17 5,826 5,666 58 13,197 

Образование .. .. .. .. - 

Хуманно здравеопазване и 
социална работа 38 1,614 1,614 75 281 

Култура, спорт и развлечения 4 50 63 6 .. 

Други дейности 40 462 461 52 .. 
Източник: ТСБ – „Юг“  (отдел "Статистически изследвания "  Пловдив)  
                    .. Конфиденциална информация 
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Стойностите на показателите за отделните икономически дейности за 

предишните години показват определен ръст. Същият е по-добре изразен при 

преработващата промишленост, при търговията и ремонта на автомобили и 

мотоциклети и при строителството. По-слабо развитие се наблюдава при селското 

стопанство, производството и разпределението на електрическа и топлинна 

енергия и газообразни горива.   

 

2.3.4. Характеристика на заетостта 

За характеризиране на състоянието на местната икономика се използва и 

икономическият показател „Брой заети/наети лица“. Трудовата заетост на 

населението е един от индикаторите за състоянието на икономиката. Данните за 

последните пет години от анализирания период (2014-2018 г.) показват, че 

продължава тенденцията на плавно нарастване на броя на заетите в социално-

икономическия и инфраструктурен комплекс на община Марица. Това е един от 

симптомите за продължаващото благоприятно развитие на местната икономика. 

За характеризиране на заетостта на населението, освен показателя „заети 

лица“, се използва и показателят „наети лица“. В категорията наети лица са 

включват онези, които работят по трудово-правни отношения. Тук не се включват 

работодателите и самонаетите.  

Както бе посочено, броят на заетите лица през 2018 г. възлиза на 13 143 д, 

а на наетите – 12 119 д.  За анализирания 5 годишен период броят на заетите е 

нараснал от 11 932 д.  на 13 143 д., или с 1211 д. Това е индикатор, че развитието 

на местната икономика е съпроводено с разкриване на нови работни места. 

Вече бе отбелязано, че част от заетите в икономиката на община Марица са 

от община Пловдив, които по линия на ежедневните трудови пътувания намират 

заетост в предприятията в общината. Броят на лицата в трудоспособна възраст в 

община Марица (18337 д.) включва и лица извън работната сила - студенти, 

ученици над 16 години, жени в майчинство и др. Част от този контингент намира 

работа в гр. Пловдив. Изводът от това е, че осигуряването на потребностите от 

работна сила само от лица от община Марица е трудно. Съпоставката между броя 

на заетите лица (13143 д.) и контингента от лица в трудоспособна възраст в 

община Марица (18337 д.) показва, че това затруднение се решава с работна сила 

от община Пловдив. Това са лица с определени образователни и 

квалификационни качества.  

Съотношението и динамиката в броя на заетите и наетите по години са 

представени графично на фиг. 2.3.4 
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Фиг. 2.3.4. Динамика в броя на заетите и наетите лица в икономиката на община Марица за 
периода 2014-2018 г. 

 
Анализите на данните за броя на  фирмите и броя на заетите в тях лица 

дава представа за средния брой лица, заети в различните типове предприятия. 

Статистиката  показва, че средният брой на заетите в една микро фирма е 2 лица. 

Това, както бе отбелязано, означава, че този тип предприятия са свързани 

основно със семейния бизнес и осигуряват заетост на част от работната сила. 

Средният брой на заетите лица в малките фирми е 20,6 лица. Усреднения (общо 

за средните и големи предприятия) среден брой на заетите  е 167 д. 

Съпоставката на данните за броя на предприятията и броя на заетите лица 

дава възможност да бъдат направени следните констатации: 

- високият брой на микрофирмите в общинската икономика е фактор за 

осигуряване на заетост на голяма част от работната сила в общината. Те 

са свързани основно с развитие на семейния бизнес; 

- двигател за икономическото развитие на местната икономика са средните 

и големи предприятия; 

- структурата на предприятията (по брой на заетите в тях) е различна от 

структурата на заетите по групи предприятия; 

Посочените констатации се подкрепят и с данните за средния брой на 

заетите на едно предприятие от различните групи. Това личи и от фиг. 2.3.5.  
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Фиг.  2.3.5. .Среден брой на заетите лица в едно предприятие по типа на предприятията в 
икономиката на община Марица – 2018 г. 

 
 
2.3.5.  Профил на основните сектори и икономически дейности 
 
 Аграрен  сектор („Селско, горско и рибно стопанство“) 

 
Селско стопанство 
Основно място в аграрния сектор заема селското стопанство. Развитието 

му е свързано с наличните качествени поземлени ресурси и с производствения 

опит на населението. Земеделските територии са с размер 284 631 дка., 83,1% от 

общата площ на общината. Обработваемата земя е с  площ 243 718 дка  и 

представляваща 85,6% от земеделските земи в общината.  

Структурата на обработваемите земи включва: 

- ниви -224 277 дка; 

- трайни насаждения – 16 531 дка; 

- ливади -1746 дка. 

В териториален аспект – по населени места – размерът на обработваемите 

земи е различен. В зависимост от площта на землището на отделните села варира 

и размерът на обработваемите земи. Той е в широки граници – от над 20 хил. ха 

(селата Труд, Маноле, Строево) до около 400-500 ха (селата Крислово, Динк, 

Желязно. Това дава отражение и върху степента на застъпеност на 

селскостопанското производство в отделните части на общината. 

Селското стопанство в общината е с растениевъдно-животновъдно 

направление. По-добре развит подотрасъл е растениевъдния. 

 

 

 



36 

Растениевъдство 

  Както бе посочено, в структурата на обработваемите земи в община Марица 

преобладават нивите. Те са с обща площ от 224 277дка, което е около 92% от 

цялата площ на обработваемите земи. Качествената характеристика на 

поземлените ресурси, използвани за развитие на растениевъдството, показва, че  

нивите са с висок бонитет, т.е. имат много добри биопродуктивни характеристики. 

Важен фактор за развитие на някои от растениевъдните подотрасли, които 

са с интензивен характер – зеленчукопроизводството, някои трайни насаждания и 

особено на една специфична и добре застъпена в миналото култура – ориза, е 

наличието на земи, които могат да бъдат изкуствено напоявани. На територията 

на общината е изградена широка мрежа от напоителни канали и напоителни 

полета. С по-голямо значение са главните напоителни канали „Марица 1-2-3“. 

Понастоящем, поради редица причини, повечето от които са с финансов и 

организационен характер, състоянието на иригационните съоръжения (каналната 

мрежа) е в незадоволително състояние. Това дава отражение и за стесняване на 

обхвата на отглежданите интензивни култури. Най-убедителен пример в това 

отношение е колебливото развитие на оризопроизводството и в немалка степен – 

на зеленчукопроизводството.   

Зърнопроизводство. По данни от ОД „Земеделие“ – Пловдив  през 

последните 5 стопански години, зърнопроизводство разширява заетите посевни 

площи. Наблюдава се процес на постепенна замяна на площите за развитие на 

зеленчукопроизводството с нарастване на площите за отглеждане на пшеница, 

ечемик и царевица. Има и ръст в площите, засети с маслодаен слънчоглед. 

Зърнопроизводството е с основна насоченост – отглеждане на зърнено-

хлебни сортове. Фуражните зърнени култури са с по-нисък дял. Това е един от 

ограничителите за развитието на животновъдството, като част от фуражите се 

осигуряват от други общини. 

Зеленчукопроизводство. Това е традиционно за населените места в 

общината производство. То е с многогодишни традиции и с произведените 

зеленчуци се осигурява суровина за консервните предприятия в съседните 

общини – Пловдив, Стамболийски и др. Поради трудоемкия характер на 

зеленчукопроизводството и променените пазарни условия (масиран внос на 

евтини зеленчуци, ниски изкупни цени на местните и др.) се стигна до затварянето 

и ликвидацията на големите консервни предприятия. Това доведе до рязко 

намаляване на площите, засети с различни видове зеленчуци.   

От зеленчуковите култури, отглеждани в общината, с най-голям размер на 

посевна площ са за  картофи, домати, зеле, краставици. 

Трайните насаждения в община Марица, също показват тенденция на спад 

в размера на площите. Създадени в миналото големи масиви от овощни 

насаждения, след възстановяване собствеността на земята силно намаляха. С 

подпомагане на земеделските производители с европейски финансов ресурс се 

наблюдава засилване на интереса на земеделските собственици и производители 
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към развитието на трайните насаждения. По информация от ОД „Земеделие“ – 

Пловдив, общата площ на трайните насаждения е около 16531 дка, или  6,8% от 

обработваемите земи. Отглеждат се ябълки, круши, череши, вишни. Нараства 

интересът и към 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 (около13-14хил. 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.  

 

Животновъдство 

Животновъдството е вторият подотрасъл на селското стопанство. 

Причините за това са от финансово - ресурсен и от организационен характер. 

Съществуващите големи животновъдни ферми при плановата икономика 

престанаха да съществуват. Появата на нови  модерни ферми се затрудняваше по 

редица причини. Интересът на земеделските стопани към развитието на 

животновъдството бе намалял. Пазарните лостове също имаха негативен ефект – 

ниските изкупни цени на животинската продукция заедно с повишените европейски 

изисквания към дейността на животновъдните ферми и осигуряването на нужните 

фуражи,  забавяха възстановяването на животновъдството. 

 

Таблица 2.3.8. 
Измененията в броя на селскостопанските животни в община Марица за 
периода 2016-2018 г.  

Видове животни 2016г. 

/бр./ 

2017г. 

/бр./ 

2018г. 

/бр./ говеда 4 202 3 723 4412 

овце 10 256 8 003 10433 

кози 698 787 754 

свине 1 066 363 487 

кокошки-носачки 102 070 109 750  

патици мюлари .. 68 000 .. 

Източник: Годишен доклад  за 2018 г. за изпълнение на ОПР на община Марица 2014-2020 г.  

      .. Няма информация     
 
Данните от таблица 2.3.8 показват, че през посочените 3 години 

свиневъдството е в криза – броят на отглежданите свине намалява повече от два 

пъти. Този процес се проявява много силно и пред 2019 г. във връзка с 

епидемията при свинете, предизвикана от африканската чума при прасетата. При 

говедовъдството, овцевъдството и козевъдството, както и при птицевъдството 

няма съществени изменения – броят на животните при тях леко нараства.  

Животновъдството е представено както в регистрирани животновъдни 

обекти от фермерски тип, така и от животни, отглеждани в домашните дворове. 

Производството на животински продукти, ориентирано към пазара, е организирано 

в животновъдните ферми. Продукцията от животните, отглеждани в домакинските 

дворове, са основно за задоволяване потребностите на стопаните. 
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Общият брой на животновъдните  обекти (ферми и лични дворове),  

разкрити на територията на община Марица за последните три години от 

анализирания период, е показан в таблица 2.3.9 

Таблица 2.3.9. 
Промени в броя на регистрираните животновъдни обекти в община Марица за 
периода 2016-2018 г. 

Брой регистрирани животновъдни обекта 

(ферми и лични стопанства) по вида на 

отглежданите животни: 

2016г. 

/бр./ 

2017г. 

/бр./ 

2018г. 

/бр./ 

Животновъдни обекти за едри преживни  

животни 

 

  

 

 

животниживотни 

 

394 

 

518 

 

360 

Животновъдни обекти за овце 205 130 208 

Животновъдни обекти за кози 77 66 81 

Свиневъдни ферми „тип А“ 2 2 2 

Свиневъдни ферми „тип В“ 4 4  

Пчелини 85 68 89 

Ферми за кокошки-носачки 4 3 3 

Ферми за патици-мюлари  13 16 
Източник: Годишен доклад  за 2018 г. за изпълнение на ОПР на община Марица 2014-2020 г.  

 
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 животни, които са разположени в бившите селскостопански 

дворове.  

Констатацията от анализа  на данните  за развитие на животновъдството, 

показва че с изключение на свиневъдството при останалите селскостопански 

животни има  определена относителна стабилизация. Към 2018 г. не са достигнати 

нивата в броя на отглежданите животни от преди 2-3 десетилетия. Намалява или 

се запазва броят на всички категории селскостопански животни, като единственото 

изключение е за птицевъдството. При свинете темповете на намаляване на 

поголовието са много силно изразени. 

Териториалната насоченост на съвременните животновъдни ферми 

показва, че няколко са основните локализации. Това са селата Трилистник (голяма 

птицеферма за отглеждане на около  55 хил. бр. кокошки носачки), Труд, Манолско 

Конаре и Строево (кравеферми) и др. Нова ферма за отглеждане на патици за втлъстен 

черен  дроб има в с. Граф Игнатиево. 

 

Горско стопанство 

Малкият размер на горските територии (613,2 ха) и ниската лесистост на 

територията са предпоставки за слабото влияние на горскостопанския сектор в 

икономиката на общината. По форма на собственост, преобладаващата част от 

горите са частна собственост и малка част – общинска. Горския фонд, намиращ се 

на територията на община Марица е включен в обхвата на ДП „ДГС Пловдив“. В 
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него са включени горските територии в землищата на селата Маноле, Рогош, 

Труд, Трилистник и др. Естествените насаждения са от дървесни видове, 

характерни за низинно-равнинния пояс – върба и елша (по речните долини), 

топола, акация, бряст, полски дъб и др.   

Част от територията на общината (част от землищата на селата Трилистник 

и Маноле) попадат на територията  на  ТП  ДЛС  „Тракия“.  Районът  е  естествен  

развъдник  на  фазани,  яребици,  гривяк,  пъдпъдък,  гургулица,  зайци,  сърни  и 

хищници: чакал и лисица. 

 

Рибовъдство 

Рибовъдството също е слабо представено в общината. Регистрирани са 

само 6 рибовъдни обекта, част от които използват водите на няколко 

микроязовира. Такива са 2 рибарника в местността „Керметлика” и 1 в местността 

„Гладно поле“ – всички в землището на с. Труд. Един рибовъден обект има и в 

землището на с. Скутаре. 

 

 Промишленост (сектор „Индустрия“) 

 

От общата характеристика на общинската икономика бе направена 

констатацията, че сектор „Индустрия“ има водещо място. Основната част от 

инвестициите през последните 2 десетилетия бе насочена към развитието на 

промишлени производства. Те са в обхвата на преработващата промишленост. 

Добивната промишленост, поради липсата на минерално-суровинни находища не 

е представена. 

От преработващата промишленост са представени производства в сферата 

на: 

o Производство на храни, напитки и тютюневи изделия.  

По-големи предприятия в тази икономическа дейност са: „Агри – България“ 

(специализирано в преработката на череши); „Сокотаб – България“ (производство 

на тютюневи изделия); „Белла – България“ (производство на месни продукти); 

„Флорина – Фрост“ (производство на сладолед); „Клас – Веге“ (производство на 

олио) и др. 

o Производства на машини и оборудване 

Тази дейност включва предприятия с широк производствен профил – 

електро домакинска и битова техника, електронно оборудване, автоматични 

прекъсвачи и др. Водещи производители са „Либхер Хаусгерете“ (производство 

на бяла техника), „Шнайдер Електрик България“ (производство на автоматични 

прекъсвачи), „Телевик България“ (електронно оборудване). 

o Производство на химически продукти 

Профилът на тази икономическа дейност е свързан с производството на 

изделия „Гама пласт“, „Владпласт“ „Биофреш“.    

o Производство на облекла и изделия от текстил 
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Само две са предприятията с производствен профил в сферата на 

шивашката промишленост – „Булсфел“ и „Венера Класик“.  

По-големи предприятия с друг производствен профил са „Вайспрофил“ 

(производство на PVC профили), „Макском“ (производство на велосипеди), „Тед 

Инвес“ (производство на матраци), „Алмин“ (производство на метални дограми“, 

„ДЕА 48“ (производство на велпапе) и др. 

Локализация на промишлените предприятия. В преобладаващата си 

част производствените предприятия са в територии извън границите на 

населените места. В локализационен аспект са формирани 4 производствени 

зони: 

 Радиново – Бенковски – Царацово – Костиево; 

 Труд – Строево – Граф Игнатиево; 

 Скутаре – Рогош – Маноле; 

 Войводиново – Калековец. 

За отделни производствени зони се използват терените на бившите 

стопански дворове, като наличната базова инфраструктура е реновирана. Част от 

новите, по-големи предприятия („Сокотаб – България“, „Агри- България“, „Либхер 

Хаусгерете“  и редица други) са в новоусвоени територии.  

 

 Профил на сектор „Услуги“ 

 

В посочения икономически сектор се включват дейности, които са с 

подчертан обслужващ характер. Една част от тях попадат в обхвата на 

бюджетните услуги  Такива са образованието, здравеопазването, дейностите 

по социално подпомагане, културата, спорта, държавното управление. Другата 

част от дейностите, също с обслужващ характер, се развиват на пазарни 

принципи. Към тях спадат дейности като: „Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети“; „Хотелиерство и ресторантьорство“ (Туризъм); „Транспорт, 

складиране и пощи“ и др.  

 Анализите на състоянието и тенденциите в досегашното развитие на 

бюджетните услуги се съдържат в раздел „Социална инфраструктура 

(Бюджетни услуги)“ 

 

Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 

Тази икономическа дейност от третичния сектор на местната икономика 

показва добри икономически резултати в анализирания ретроспективен период. 

Инфраструктурните обекти – магазини, автосервизи и др. са свързани със 

задоволяване на масови потребности на населението. Това е и предпоставка  за 

функционирането на голям брой предприятия и заети лица. Предприятията в 

основната си част  са от типа  „микро“ (с брой на заетите до 9 д.). Данните за броя 

на заетите лица показват, че търговията и сервизните услуги са на второ място 

след заетите в преработващата промишленост. Към 2018 г. в разглежданата 
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икономическа дейност са заети 1732 д., или 12,3% от общо заетите в общинската 

икономика (Виж таблица 2.3.7). Търговските обекти са с търговска площ под 200 

м2 и са по няколко в населените маста. Липсват обекти на големите търговски 

вериги и от типа „супермаркети“, тъй като в селата не се осигурява необходимият 

брой потребители за функциониране на структуроопределящи търговски обекти. 

Автомобилните сервизи са няколко. В съществуващите производствени зони има 

няколко автосервиза, вкл. и сервиз за мотокари („Линди“ в с. Бенковски). 

 

Транспорт, складиране и пощи  

За разглеждания ретроспективен период тази икономическа дейност е със 

стабилни показатели. На територията на общината, като основен вид транспорт е 

представен автомобилният. Пътническият автотранспорт се осигурява от община 

Пловдив. Има и няколко фирми за товарен транспорт.  

Пощенските съобщения са свързани с дейността на ДП „Български пощи“. Те 

поддържат пощенски станции във всички населени места в общината. Пощенски и 

куриерски услуги извършват и частни куриерски фирми, които имат офиси в гр. 

Пловдив. 

 Логистиката е с добри условия за развитие. Фактор за това е удобното 

транспортно-географско положение на общината и наличието на големи 

производствени предприятия, които изискват наличието на складова база за 

съхранение на материали, резервни части и на готова продукция. През 

последните години се изградиха и няколко логистични центъра, като най-голям от 

тях е този в с. Труд. 

 

Хотелиерство и ресторантьорство 

Общата характеристика на икономиката на община Марица показа, че 

туризмът (оценяван като икономическа дейност) все още е слабо представен в 

местната икономика. 

Туристическата инфраструктура, представена като места за настаняване (с 

капацитет над 10 легла), включва само три обекта. Те са от типа семейни хотели, 

характеризирани със следните параметри по данни на НСИ към 2018 г.: 

- брой места за настаняване с капаците над 10 легла – 3 бр. (вид 

хотели); 

- брой легла – 66; 

- стаи – брой – 66; 

- реализирани нощувки – 5873 бр.; 

- пренощували лица – 2880; 

- приходи от нощувки – 195,8 хил. лв. 

В туристическия регистър са включени общо 7 места за настаняване, от 

които 5  хотела (от тях 4 семейни хотела), една къща за гости и 1 мотел. От тях 2 

семейни хотела и мотелът са в с. Костиево, по 1 семеен хотел има в селата Труд и 

Войводиново, (хотел в с. Царацово и 1 къща за гости в с. Скутаре. Общият 
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капацитет на 7–те места за настаняване е 175 легла. Категорията на местата за  

настаняване  е ниска – с  1 и 2 звезди. 

Заведенията за хранене и развлечения, включени в Туристическия 

регистър, са общо 77 бр. с общ капацитет 3486 места за сядане. По вид 

заведенията за хранене и развлечение са твърде разнообразни, а именно: 

- ресторанти – 16 бр. с общ капацитет 1631 места за сядане; 

- заведения за бързо обслужване – 13 бр. с общо 468 места; 

- кафе-сладкарници  - 17 броя с общо 481 места; 

- питейни заведения – 28 броя с капацитет 660 места; 

- барове – 3 бр. с общ капацитет 246 места.  

 

* 
*                      * 

 
Основни изводи за състоянието на общинската икономика 

 
Извършените подробни анализи на състоянието на местната икономика 

дават възможност да бъдат формулирани следните основни изводи: 

 Икономиката на общината е част от икономиката на област Пловдив. 

Логистично и по линия на осигуреност с работна сила тя се вписва в 

междуобщинския териториално-икономически комплекс на общините в 

зоната на влияние на община/град Пловдив. 

 За последните 10 години общинската икономика се развива с трайни, 

устойчиви темпове, което е резултат от привличане на значителни по 

размер свежи инвестиции. 

 В структурата на нефинансовите предприятия с най-висок брой и 

относителен дял са тези от типа „микро предприятия“, които са свързани 

с дребния, семеен бизнес. 

 Основен двигател за икономическото развитие са средните и големи 

предприятия, които определят съвременния облик на местната 

икономика, произвеждат повече от половината произведена продукция 

(модерна, пазарно ориентирана продукция) и осигуряват заетост на 

значителна част от работната сила. 

 Преобладаващата част от новите средни и големи предприятия са 

изградени върху свободни, незастроени терени с удобно транспортно-

комуникационно положение. 

 В секторната структура на икономиката с водещи позиции е 

преработващата индустрия, а сектора на услугите и аграрният сектор 

имат допълващо значение. 

 Аграрният сектор, използващ качествени поземлени ресурси, добър 

производствен опит на населението, изградена, но неподдържана 

иригационна инфраструктура, постепенно излиза от кризата, в която 

изпадна през 90-те години на миналия век. 
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 В сектора на обслужващите дейности, развивани на пазарни принципи, 

водещо място имат няколко икономически дейности като „Търговия и 

ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, 

„Строителство“. 

 Икономическите дейности в сферата на преработващата промишленост, 

логистиката и транспорта и някои други дейности са локализирани в 4 

териториално обособени производствени зони, включващи по няколко 

точкови обекти  (бивши стопански дворове) и новоусвоени територии. 

 
 

2.4. Социална характеристика на община Марица 

2.4.1. Демографска характеристика. Човешки потенциал. 
 

Населението е един от важните ресурси, в съчетание с другите дадености,  

за комплексното и устойчиво развитие на община Марица. Демографското 

състояние на общината и характеристиката на населението се анализират и 

оценяват като човешки потенциал и ресурс, допринасящ за социално-

икономическото и инфраструктурното ѝ развитие за анализирания 6 годишен 

ретроспективен  период – предмет на анализ и оценка. 

В методически аспект, демографската характеристика обхваща 

ретроспективен период от 5 или 6 години, за да могат да бъдат очертани  

тенденции в демографското развитие. 

Съобразно нормативните изисквания за изработване на стратегически и 

планови документи, демографската характеристика на община Марица – предмет 

на ПИРО – 2021-2027, е анализирана и оценена в две основни направления, 

включващи анализи и оценки на: 

 количествените параметри на населението; 

 качествени характеристики на населението 

 

 Количествени параметри на населението 

Основните демографски показатели за анализиране на количествените 

параметри на населението са: 

- брой и динамика на населението; 

- естествено и механично движение на населението 

 

 Брой и динамика на населението 

Броят на населението на общината е основен критерий за населеността ѝ. 

Този демографски показател дава представа и за човешкия ѝ потенциал, като 

движеща сила за комплексното и устойчивото развитие на общината. Към 2019 г. 

броят на населението на община Марица възлиза на 30 834 д. По този показател 

общината попада в долната граница на категорията на средите общини (с 

население от 30 до 100 хил. д.).  
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 За анализирания 6 годишен период (2014-2019 г.) е налице слабо изразена 

тенденция на намаляване на броя на населението. Определено влияние за 

намаляващия брой на населението има състоянието на естественото и на 

механичното движение на населението. Динамиката в броя на населението на 

общината за 6 годишния ретроспективен период е показана на таблица 2.4.1 

Таблица 2.4.1 
Промени в броя на населението на община Марица по местоживеене за  
периода 2014-2019 г.  

Години 
Общо Ръст 

2019/2014 всичко мъже жени 

2014 г. 31649 15754 15895 -815 

2015 г. 31744 15808 15936 95 

2016 г. 31471 15687 15784              -273 

2017 г. 31163 15523 15640 -308 

2018 г. 30981 15415 15566 -182 

2019 г. 30834 15357 15477 -147 
Източник: НСИ. Демография, миграция и прогнози 
 

За целия 6 годишен период броят на населението намалява общо с 815 д, 

или средногодишно по 135 д. В сравнение с останалите общини в страната от 

групата на т.нар. „селски“ общини, обезлюдяването на община Марица е 

незначително. Влияние за това оказва непосредствената близост до община 

Пловдив, добре уредените транспортни връзки, наличието на работни места и 

добре уредената селищна среда. В отделните години отрицателният ръст в броя 

на населението варира в определени граници, но с изключение на 2015 г. се 

наблюдава в останалите години на анализирания период. 

Населението на общината по признака „местоживеене“ е изцяло селско.  

Графична представа за динамиката в броя на градското и  на селското 

население на община Марица  дава фиг. 2.4.1.  

 

 

Фиг 2.4.1. Динамика в броя на градското и на селското население на община Марица  периода 

2014-2019  
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Динамиката в броя на населението по населени места варира в определени 

граници. При някои от тях е налице слабо обезлюдяване, а при други се 

установява стагнация в броя на населението. Измененията в броя на населението 

в отделните населени места в общината за 6 годишния ретроспективен период 

(2014-2019 г.) са показани в таблица 2.4.3.   

Таблица 2.4.3. 

Промени в броя на населението на населените места в община Марица за 

периода 2014-2019 г. 

Населени места 
 

2014 г. 
 

2015 г. 
 

2016 г. 
 

2017 г. 
 

2018 г. 
 

2019 г. 
 

Ръст 
2019/ 
2014 

Общ.Марица 31649 31744 31471 31163 30981 30834 -815 

с.Бенковски 1361 1365 1351 1311 1284 1276 -85 

с.Войводиново 2153 2159 2126 2094 2101 2040 -113 

с.Войсил 1073 1076 1072 1040 1032 1017 -56 

с.Граф Игнатиево 1789 1794 1775 1752 1758 1775 -14 

с.Динк 880 883 890 890 897 907 27 

с.Желязно 371 372 368 361 363 369 -2 

с.Калековец 2544 2552 2529 2534 2517 2507 -37 

с.Костиево 1804 1809 1781 1742 1707 1711 -93 

с.Крислово 663 665 657 643 642 632 -31 

с.Маноле 2787 2795 2790 2765 2746 2702 -85 

с.Манолско Конаре 790 792 776 750 744 745 -45 

с.Радиново 713 715 725 722 722 721    8 

с.Рогош 3056 3065 3054 3059 3019 3012 -44 

с.Скутаре 2423 2430 2429 2424 2476 2461   38 

с.Строево 1605 1610 1585 1550 1546 1539 -66 

с.Трилистник 788 790 785 786 760 763 -25 

с.Труд 4032 4044 3987 3991 3964 3961 -71 

с.Царацово 2179 2186 2158 2133 2111 2103 -76 

с.Ясно поле 640 642 633 616 592 593    -47 
Източник: НСИ. Текуща демографска статистика 

 Анализите на данните от таблица 2.4.3. показват, че населените места в 

общината са с относително обезлюдяване. За анализирания период  се 

констатира намаление в броя на населението на 16 села, а с леко нарастване – за 

3 села - с. Динк, с. Радиново и с. Скутаре. 

Основната констатация от анализа в броя на населението по населени 

места е, че всички те са засегнати в незначителна степен от процесите на 

демографско обезлюдяване. На фона на по-сериозното обезлюдяване на голяма 

част от общините в страната се констатира, че населените места в общината са в 

относително добро демографско състояние. 
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По данни от ГРАО през последната година се наблюдава динамика на 

населението в посока увеличаване на същото, след регистрация по постоянен и 

по настоящ адрес. Към 15.12.2020 г.  те са съответно 31601 и 32907. Този процес 

се обяснява с въздействието на Ковид пандемията, както и със заселване на 

жители от други общини, наети на работа в предприятия в общината. 

 Степента на населеност на общината се илюстрира с показателя „гъстота 

на населението“. За община Марица стойностите му за 2019 г. са  90,4д/км2, и са 

по-ниски от средните за област Пловдив  (111,8 д/км2) и  и по- високи от средите за 

страната (63,4 д/км2).   

 
 Движение на населението 

 Върху броя на населението основно влияние оказват естественото и 

механичното му движение. Процесите, свързани с движението на населението, са 

динамични. Те се влияят от проявлението на различни фактори – икономически, 

социални, психологически и др.  

 За демографската жизненост на населените места от значение са 

стойностите на показателите, характеризиращи естественото движение на 

населението. Те оказват влияние и върху неговото естествено възпроизводство. 

Механичното движение на населението има отношение върху неговото 

териториално преразпределение. 

 Предмет на аналитичните демографски проучвания са характеристиките и 

оценките на: 

o естественото движение на населението; 

o механичното движение на населението. 

 

Естествено движение на населението 

Естественото движение се изразява с естествения прираст на населението. 

Той включва раждаемостта, смъртността и естествения прираст на населението. 

Освен върху общия брой, стойностите на показателите за естествения прираст 

оказват влияние и върху възрастовата структура на населението, на стойностите 

на работната сила. 

Раждаемост. Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за 

възможностите за увеличаване дела на младото население. Той е и един от  

индикаторите за демографската жизненост на населените места и на 

териториалните единици. От равнището на раждаемостта се влияят и някои от 

специфичните възрастови контингенти,  които са определящи за оразмеряване на 

обектите на образователната инфраструктура – детски заведения,  училища и др. 

Статистическите данни на НСИ за анализирания период показват, че в 

община Марица броят на родените бележи ясно изразена тенденция на 

стабилизиране.  
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Общият брой на родените в общината за анализирания шестгодишен 

период (2014 – 2019 г.) е  1760 д. Броят на регистрираните раждания средно на 

година са  по около 293 случая.  

За сравнения между отделните години, и в териториален разрез, по-

обективна представа за раждаемостта дава коефициентът на раждаемост. 

Същият представя броят на ражданията, отнесени към 1000 д. от населението.  

Стойностите на коефициента на раждаемост за отделните години на 

анализирания период варират в границите от 9,8‰ (2014 г.) до  9,1‰ (2019 г.). 

Конкретните данни за броя на ражданията   за отделните години на периода 2014-

2019 г. са посочени в таблица  2.4.4.  

Таблица 2.4.4 

Години 
 

Население – 
общ брой 

Брой 
живородени 

лица 

Брой  умрели 
лица 

Естествен 
прираст – брой 

2014 г. 31649 311 449 -138 

2015 г. 31744 292 560 -268 

2016 г. 31471 293 462 -169 

2017 г. 31163 292 509 -217 

2018 г. 30981 292 509 -217 

2019 г. 30834 280 478 -198 
Източник: НСИ. Демография, миграция и прогнози 

  

По отношение на коефициента на раждаемост, при изчислени средни 

многогодишни стойности за разглеждания период, община Марица (9,4‰) е с по-

добри стойности от тези за област Пловдив  (8,6‰) и за страната (8,0‰). 

Смъртността е вторият демографски показател, характеризиращ 

естественото движение на населението. Неговите стойности се влияят от няколко 

фактора – физиологически (стареенето на населението), заболеваемостта, 

състоянието на здравната система и др.  През последните няколко десетилетия се 

наблюдава процес на нарастване на смъртността на населението. Този процес e 

характерен и за община Марица. Данните за последните 6 години показват, че 

подобно на раждаемостта  и при смъртността има определено вариране в броя на 

смъртните случаи, което в отделните години се движи от 450 до 560 случая. Това 

личи и от данните в таблица 2.4.4.  Проблемът е, че броят на смъртните случаи 

превишава броя на ражданията, което е  и причината за формиране на 

отрицателни стойности на естествения прираст на населението. За целия 

анализиран период, броят на смъртните случаи в общината е 2967, или 

средногодишно – 495 случая. 

Естественият прираст е резултат от раждаемостта и смъртността на 

населението. Тъй като смъртността е с по-високи стойности от раждаемостта, то  

стойностите на естествения прираст са с отрицателен знак.  

За сравнителни анализи и оценки на показателите за естественото 

движение на населението се използват т.нар. коефициенти. Както бе отбелязано, 
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те се изчисляват на 1000 д. от населението. Същите са отразени със съответните 

стойности по години в таблица 2.4.4. Промените в стойностите на коефициентите 

за естественото движение на населението в община Марица за периода 2014-2019 

г. са представени на фиг. 2.4.2. 

 

 

Фиг. 2.4.2. Динамика в коефициентите за естествено движение на населението за периода 

2014-2019 г. 

Макар и с не много високи, но отрицателни стойности за целия анализиран 

период, е естественият прираст на населението на общината. Така само по линия 

на естественото движение на населението средно на година община Марица се 

обезлюдява с около 200 д.  

Механично движение на населението 

Намалението на броя на населението  на община Марица се дължи не само 

на отрицателния естествен прираст на населението, а и на отрицателните 

стойности на механичния прираст.  

Показателите, характеризиращи механичното движение, са брой заселени и 

брой изселени лица. Съпоставката между техните стойности формира механичния 

прираст. 

Заселвания. За периода 2014-2019 г. броят на заселените в общината лица 

е 3952,  или по 565 д. средно на година. През отделните години от проучвания 

период броят на заселените лица  е в много тесни граници, като варира от 720 до 

550  д. 

Изселвания. За същия период е регистриран по-висок  брой на изселените 

лица. За анализираните 6 години, те са общо 3933 д., или  средногодишно по 562 

д. трайно напускат общината. Подобно на броя на заселените,  броят на 

изселените лица също е в много тесни рамки. Това личи и от данните в таблица 

2.4.5   
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Механичен прираст. Превишението в броя на изселените над броя на 

заселените лица формира и  много ниските стойности на механичния прираст, 

които са  с отрицателен знак. Средногодишният му брой не е висок - 19 д.  

Таблица 2.4.5 

Показатели  за механичното движение на населението на община Марица за 

периода 2014-2019 г. 

Години Общ брой 

З
а

с
е

л
е

н
и

 (
б

р
о
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р
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й

) Коефициенти (‰) 

заселв. изселв. 
мех. 

прир. 

2014 г. 31649 373 594 -221 11.8 18.8 -7.0 

2015 г. 31744 902 539 363 28.4 17.0 11.4 

2016г. 31471 473 577 -104 15.0 18.3 -3.3 

2017 г. 31163 716 807 -91 23.0 25.9 -2.9 

2018 г. 30981 726 705 21 23.4 22.8 0.7 

2019 г. 30834 762 711 51 24.7 23.1 1.7 
Източник: НСИ. Демография, миграция и прогнози 

 

Естественото и механичното движение на населението по населени места 

дава представа за протичащите в тях демографски процеси. От стойностите както 

на естествения, така и на механичния прираст се определя и динамиката в броя 

на населението. По-обективна представа за естественото и за механичното 

движение на населението дават коефициентите за естествен и механичен 

прираст. 

Тъй като през отделните години на анализирания период стойностите на 

тези коефициенти варират в определени граници, възприет е методът за 

представянето на същите като средни за периода, известни като средни 

многогодишни стойности.   

Посочените стойности  са  определени на  основата на средните абсолютни 

стойности за родените, умрелите, заселените и изселените лица, отнесени към 

1000 д. от населението. Коефициентите за механичен прираст за периода 2014-

2019 г. са отразени на фиг.2.4.3. 
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Фиг.2.4.3. 

 

 Качествени характеристики на населението 
   

Качествените характеристики на населението включват половата и 

възрастовата му структура (по стандартни и специфични възрастови групи), 

образователното му равнище и етническата му принадлежност. 

Полова структура. Разпределението на населението на общината по пол 

e по-благоприятно от това в страната. Половата структура на населението 

показва, че мъжете са 49,8%, а жените – 50,2% от населението. За страната това 

съотношение е 48,50 / 51,5.  

Възрастова структура. Предмет на анализ и оценки са т.нар. стандартна 

и специфична възрастова структура на населението. Стандартната – включва 

лицата в под трудоспособна, в трудоспособна и в над трудоспособна възраст. 

Специфичните възрастови групи са лицата съответно: от 0-2; 3-6;. 7-14;  и 15-18 

годишна възраст. 

Стандартната възрастова структура в общината е представена чрез 

данните от таблица 2.4.7 

 

 

Таблица 2.4.7 

Промени в стандартната възрастова структура на населението на община 

Марица за периода 2014-2019 г. 

 Възрастови групи 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общ. Марица 31649 31744 31471 31163 30981 30834 

Под трудоспособна възраст 
5000 4907 4833 4815 4814 4812 

В трудоспособна възраст 
18723 18942 18834 18616 18472 18337 

Над трудоспособна възраст 
7926 7895 7804 7732 7695 7685 
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Относителен дял на възрастовите групи (%) 

Общ. Марица 100 100 100 100 100 100 

Под трудоспособна възраст 
15.8 15.4 15.4 15.5 15.5 15.6 

В трудоспособна възраст 
59.2 59.7 59.8 59.7 59.7 59.5 

Над трудоспособна възраст 
25.0 24.9 24.8 24.8 24.8 24.9 

Източник: НСИ. Демография, миграция и прогнози 

 

 Графичен израз на стандартната възрастова структура на населението на 

община Марица към 2019 г. е представен на фиг. 2.4.4. От нея, както и от данните 

в таблица 2.4.7. се разкриват незначителните различия във възрастовата 

структура на населението. Те засягат и трите възрастови групи.  

Данните показват, че за анализирания период намалява абсолютният брой 

на населението в трите възрастови групи. Причината за това е общото 

намаляване на броя на населението на общината. Отнесен към общия брой на 

населението на общината, относителният дял на трите възрастови групи се 

запазва. Това е важна констатация, показваща липса на ускорен процес на 

застаряване на населението.  

Като относително благоприятен момент може да се посочи обстоятелството, 

че населението в под трудоспособна възраст намалява като абсолютен брой, но 

се запазва като относителен дял. Същите констатации са валидни и за останалите 

възрастови групи. с по-ниски темпове от темповете на нарастване на броя на 

лицата в над трудоспособна възраст  

Специфична възрастова структура. За функционирането на някои 

дейности със социален характер (основно на образованието и на детското 

здравеопазване) влияние оказва т.нар. специфична възрастова структура на 

населението. Както бе посочено, тя включва контингенти от лица от 0 до 18 

годишна възраст, диференцирани в няколко групи. 

Предмет на аналитичните демографски проучвания е специфичната 

възрастова структура за 2019 г. Тя е анализирана и по населени места. Целта е да 

се получи обективна картина за контингентите от лица в предучилищна и в 

училищна възраст, които са основните потребители на образователната система. 
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Фиг. 2.4.4. Сравнителни данни  за относителните дялове на  стандартните възрастови групи 

в община Марица към  2019 г. 

  

Данните за броя на лицата в специфичните възрастови групи са отразени в 

таблица 2.4.8.  

Таблица 2.4.8. 

Брой лица в специфичните възрастови групи на населението в населените 

места на община Марица – 2019 г.  

Населени места Общ брой 
Специфични възрастови групи 

0 - 2 г. 3 - 6 г. 7 - 14 г. 15 - 18 г. 

1 2 3 4 5 6 

Общ. Марица 30834 850 1139 2510 1145 

с.Бенковски 1276 22 49 84 36 

с.Войводиново 2040 45 68 145 68 

с.Войсил 1017 32 33 83 44 

с.Граф Игнатиево 1775 40 62 141 60 

с.Динк 907 53 54 104 49 

с.Желязно 369 6 13 22 12 

с.Калековец 2507 84 111 269 121 

с.Костиево 1711 44 59 184 71 

с.Крислово 632 14 26 47 27 

с.Маноле 2702 67 109 196 93 

с.Манолско Конаре 745 18 25 54 16 

с.Радиново 721 12 22 51 19 

с.Рогош 3012 91 125 291 128 

с.Скутаре 2461 78 109 200 97 

с.Строево 1539 28 43 107 52 

с.Трилистник 763 22 32 70 38 

с.Труд 3961 135 143 314 135 

с.Царацово 2103 52 41 125 62 

с.Ясно поле 593 7 15 23 17 
Източник: НСИ. Текуща демографска статистика 
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От данните, включени в таблица 2.4.8 е видно, че във всички населени 

места  има лица от специфичните възрастови контингенти. В по-малките села 

броят на лицата в ученическа възраст е недостатъчен за обучението им на място 

и в тези села няма действащи училища. Местните власти са задължени да 

осигурят условия за обхващането на лицата в специфичните възрастови групи в 

задължителните образователни степени (подготвително предучилищно и основно 

училищно образование). Наличието на определен минимум лица в образователна 

възраст в по-големите  села на общината е основание в тях да функционират 

основни училища. Към тях се превозват  и ученици от близките населени места (с. 

Желязно, с. Крислово, с. Манолско Конаре, Ясно поле и др.), в които няма 

действащи училища. 

 Образователна структура на населението. Данните за образователната 

структура се осигуряват по време на съответните преброявания на населението и 

на жилищния фонд. Тук се анализира образователното равнище на населението 

по данни от преброяването през 2011 г. Данните показват следната образователна 

структура за населението над 7 годишна възраст, което е с различно ниво на 

образование: 

-  висше образование - 2546 д., или 8,5.% ; 

-  средно образование – 12047 д., или 40,1% 

-  основно образование – 9532 д. 31,7%; 

-  начално и по-ниско образование - 5171 д., или 17,2%; 

-  неграмотни лица - 683 д. или 2,3%. 

В сравнение с относителните дялове на различните образователни нива на 

населението средно за страната прави впечатление, че населението на община 

Марица е със съпоставима образователна структура. В общината преобладават 

лицата с по-високо (висше и средно) образователно ниво. Графична представа за 

това съотношение (община – страна) дава фиг. 2.4.5. 

Образователната структура на населението, разгледана по населени места, 

показва интересни особености. С най-висок относителен дял на лица с висше 

образование са селата Войводиново (15,6% ), Труд (12,4%), Царацово (11,9%), 

Граф Игнатиево (10,7%). С по-висок относителен дял на ниско образовано 

население (начално и по-ниско) са селата Динк (34,5%), Трилистник (13,8%), 

Калековец (13,2%).  
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Фиг. 2.4.5. Сравнителна образователна структура на населението на община Марица – 2011 

г. 

   

 Етническа структура на населението 
 
Етническата структура на населението показва, че основната част от него се 

самоопределя като българи. На второ място е ромската етническа група. От 

всички лица, изявили желание да обявят доброволно етническата си 

принадлежност, 88,6% се самоопределят като българи, 6,9% като роми, 3,1% - 

турци, 1,3% не са определили етническата си принадлежност. По-компактно 

ромско население има в селата Калековец (17,7%), Трилистник (16,7%), Рогош 

(12,9%) и Скутаре (12,0%). Турската етническа група е представена в няколко 

села, като по-висок е относителният ѝ дял в с. Динк (30,1%), с. Крислово (12,2%) и 

с. Войсил (8,9%).  

 
 Икономическа активност на населението 

 
Поради липсата на статистическа информация за икономическия статус на 

населението по населени места, анализите и оценките на икономическата му 

характеристика са на ниво община. 

 

 Икономически активно население 
В категорията „икономически активно население“ попадат лицата във 

възрастовата група над 15 години. Техният брой в община Марица към 2019 г. 

възлиза на 13037 д. Този брой не се променя съществено за последните 6 години. 

Коефициентът на икономическа активност е 71,1 и е съизмерим със средния за 

област Пловдив – 72,5.  

 

 Заети / наети лица 

Заетите лица, включват както наетите по трудови взаимоотношения, 

самонаетите, така и работодатели. Към 2018 г. общият им брои е 13143 д, от които 

12119 са наетите лица. 

Основната част от заетите, в т.ч. наетите по трудови  взаимоотношения,  в 
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аграрния сектор са в селското стопанство. Заетите, в т.ч. и наетите в сектор 

„Индустрия“, са основно в  преработващата  промишленост. От заетите и наетите 

в сектора на услугите с по-висок брой са наетите в икономически дейности 

„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и 

пощи“, „Образование“ и др.  

Подробни анализи и оценки на заетостта са направени в т.2.3. Анализ на 

икономиката. 

Безработни лица. Регистрираните безработни са част от икономически 

активното население. Безработицата е един от индикаторите за жизнеността на 

местната икономика.  

Към  края на 2019 г. безработицата в община Марица може да се илюстрира 

със следните параметри: 

- общ брой на регистрираните безработни лица – 573 д.; 

- безработни лица до 29 д .(младежка безработица) – 72 д. ; 

- регистрирани безработни с регистр. повече от 1 год.- 92  д.; 

- равнище на безработица (%) – 4,4%. 

Основен индикатор за безработицата е нейното равнище. За  2019 г. тя е 

със  стойност – 4,4%, при средна за страната – 5,6% и за област Пловдив – 4,3%. 

Причина за ниската безработица в общината е наличието на голям брой работни 

места, които са разположени в 4 основни производствени зони и други 

локализации.  

* 

*              * 
 

Изводи за демографското състояние 
 

Подробните анализи на състоянието и тенденциите в демографското 

развитие на община Марица за периода 2014-2019 г., дават основание да бъдат 

формулирани следните обобщени изводи: 

o По отношение на динамиката в броя на населението (с тенденция за 

минимално намаляване на неговата численост) община Марица попада в 

категорията на общините в относително стабилно демографско развитие 

– обезлюдяването на населените места е със слабо проявление. 

o Не много голямото по мащаб обезлюдяване на общината е резултат от 

отрицателния естествен и почти нулевия механичен прираст на 

населението. Отрицателните стойности на естествения прираст са 

характерни за всички населени места в общината. 

o За анализирания 6 годишен период се констатира устойчиво равнище на 

раждаемостта, която е по-добра от средната за област Пловдив и за 

страната. Същевременно се наблюдава устойчиво по-високо равнище на 

смъртността, което е и причина за формиране на отрицателен естествен 

прираст. 
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o Макар и устойчива, раждаемостта не е в състояние да обезпечи висока 

демографска жизненост на общината, което започна да дава отражение 

и върху възрастовата структура на населението. 

o Стандартната възрастова структура, очертава тенденция на намаляване 

на контингентите от лица в отделните възрастови групи, което е резултат 

от намаляване на общия брой на населението. 

o Образователната структура на населението  е с добри параметри. Висок 

е делът на по-високо образованите лица (с висше и средно  

образование). 

o Общината е с висок коефициент на трудова заетост при висок 

относителен дял на активното население. 

o Безработицата е ниска и не създава проблеми в пазара на труда в 

общината. За целия анализиран период равнището на безработица е 

съизмеримо със средната за област Пловдив и по-ниско от това за 

страната.   

 
 

2.4.2  Социална инфраструктура (бюджетни услуги) 
 

Развитието на социалната инфраструктура в община Марица е със 

специфични характеристики. Те са свързани с изцяло селския характер на 

общината (без изявен административен и обслужващ център в границите ѝ) и с 

много тесните ѝ интензивни връзки с гр. Пловдив – по линия на транспортното 

обслужване и на другите видове услуги. Това дава отражение върху обхвата на 

обслужващите дейности и свързаната с тях социална инфраструктура. 

Представените услуги с бюджетен характер са с подчертано селищен характер и 

са свързани със задоволяване на най-често възникващи потребности. Услугите с 

по-високо специализиран характер се задоволяват извън границите на общината – 

основно в община Пловдив.  

Предмет на аналитичната част на ПИРО – Марица 2021-2027 г. са социални 

дейности, които са ангажимент на държавата и на местните власти. Същите са с 

бюджетно финансиране и цялостно управление. В категорията „бюджетни“ 

социални услуги, съобразени с посочените особености на общината, попадат: 

 Образователните дейности и свързаната с тях образователна 

инфраструктура на предучилищното и училищно общо образование. 

 Здравеопазването, включващо извънболничната помощ и свързаните с 

тях лечебни заведения, училищното здравеопазване. 

 Култура и обектите и културните институции, в които се реализират 

различните видове културни дейности. 

 Спорт и свързаните с него спортни клубове и спортни обекти. 

 Държавно и местно управление – обслужващи институции на 

държавната, съдебната и местната власт. 
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Съобразно методическите изисквания за изработване на ПИРО, в 

аналитичните части на същите се анализира и оценява: 

- състоянието на отделните бюджетни услуги към 2019 г.; 

- тенденциите в досегашното им развитие за ретроспективен 5 или 6 

годишен период (2014 – 2019 г.). 

На основата на извършените анализи и оценки  на бюджетните услуги, се  

формулират изводи и се извеждат проблеми в развитието на същите. Изводите и 

разкритите проблеми се използват при S W O T анализа на ПИРО – Марица 2021-

2027 г. 

 

 Предучилищно и училищно образование в община Марица. 

Образованието отдавна се е утвърдило като една от основните социални 

системи. Анализите и оценките на предучилищното и училищно образование в 

общината се базират на официална статистическа информация и от теренни 

проучвания. На територията на община Марица са представени  предучилищното 

образование, осъществявано в детски градини (ДГ) и общото училищно 

образование, реализирано в 2 типа (в зависимост от застъпената образователна 

степен) общообразователни училища – начални (НУ) и основни (ОУ)  училища. 

 Предучилищно образование 

Предучилищното образование е насочено към определен възрастов 

контингент от населението – лицата от 3 до 6 годишна възраст. То се реализира в 

детски заведения, които в действащата нормативна уредба (Закон за 

предучилищното и училищното образование – 2015 г.)  са регламентирани като 

Детски градини (ДГ). 

   През учебната 2019/2020 г. в община Марица са действали общо 16 ДГ.  

Броят и капацитетът на ДГ за периода 2014-2019 г. са представени в таблица  

2.4.9. 

Таблица 2.4.9 

Промени в броя и капацитета на детските градини  в община Марица за 
периода 2014-2019 г. 

Учебна 
година 

Детски 
градини 

Брой 
деца 

Места 
Детски 

учители 
Детски 
групи Общо 

На 100 
деца 

2014/2015 16 1125 1000 88.9 89 47 

2015/2016 г. 14 1106 1032 93.3 90 46 

2016/2017 г. 16 1076 1058 98.3 93 49 

2017/2018 г. 16 1080 1076 99.6 92 49 

2018/2019 г. 16 1078 1063 98.6 94 46 

2019/2020 г. 16 1083 1089 100.6 98 47 
Източник: НСИ.Образование и учене през целия живот 
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Статистическите данни показват, че за анализирания период няма промени 

в мрежата от ДГ в общината. Динамиката в броя на обхванатите деца не е много 

съществена. Капацитетът на детските градини (определен от броя на места в тях) 

е съпоставим с броя на обхванатите деца. Така на 100 деца се падат средно по 

98-100  места. Средната пълняемост на 1 група в ДГ е в рамките на действащите 

нормативи. В отделните години тя варира от 22 до 24 деца в една група. 

Разположението на ДГ по населени места показват, че 16-те ДГ са 

разположени в 16 населени места. Без ДГ са само селата Динк, Желязно и Ясно 

поле. 

Броят и капацитетът на ДГ по населени места са представени чрез данните 

в таблица 2.4.10. 

Таблица 2.4.10.  

Териториално разположение на мрежата от детски заведения в община 

Марица – учебна 2019/2020 г. 

Населено място 
 
 
 

Име на ДГ 
 
 
 

Капацитет 
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с. Бенковски ДГ „Елица“ 38 4 8 2 0 1 

с. Войводиново  ДГ „Ралица“ 100 11 25 4 0 2 

с. Войсил ДГ 15 3 0 1 0 0 

с. Граф Игнатиево ДГ „Здравец“ 70 6 18 3 0 1 

с. Калековец ДГ „Весела“ 85 22 0 4 1 1 

с. Костиево ДГ „Буратино“ 69 11 14 4 0 2 

с. Крислово ДГ „Детелина“ 35 2 10 2 0 1 

с. Маноле ДГ „Мечта“ 107 2 29 4 0 2 

с. Манолско Конаре  ДГ „Лилия“ 28 0 10 1 0 0 

с. Радиново 
ДГ „Щастливо 
детство“ 

18 0 5 1 0 0 

с. Рогош ДГ „Пролет“ 147 20 30 6 1 2 

с. Скутаре ДГ  „Синчец“ 84 5 15 3 0 2 

с. Строево ДГ „Детелина“ 52 0 12 2 0 1 

с. Трилистник ДГ „Ален мак“ 20 0 7 1 0 0 

с. Труд ДГ „Бисер“  180    30   36 8    2    3 

с. Царацово ДГ „Пролет“ 94 13 24 4 0 2 
Източник:Общинска администрация Марица 

 

В 3 от ДГ (ДГ „Весела“ в с. Калековец, ДГ  „Пролет“ – с. Рогош и  ДГ „Бисер“- 

с. Труд)  са разкрити и по 1, а в с. Труд - 2 яслени групи, с общо обхванати 72 деца 

в „яслена“ възраст. Подготвителни групи са разкрити в 12 ДГ.  
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 Училищно образование 

Образователната система (в частта ѝ училищно образование) е 

представена от училищна мрежа, включваща само общообразователни училища. 

По отношение на застъпеността на образователната степен, училищата са 

начални и основни. Видът на училището е функция от наличието на достатъчни 

контингенти от лица в съответната възрастова група.  

 

o Общо образование 

По сега действащата нормативна база в сферата на образованието, 

основната степен на образователно равнище (I – VII / Vlll клас) е задължителна. 

Това, заедно с наличните контингенти от лица в училищна възраст, е и причината 

в училищната мрежа да преобладават основните училища. Всички 

общообразователни училища в община Марица са от типа „неспециализирани“.  

 През учебната 2019/2020 г. училищната мрежа в община Марица включва 

13 общообразователни училища. Общият брой на учениците и на формираните 

паралелки в общината през учебните 2014/2015 и 2019/2020 година е, както 

следва: 

- Учебна 2014/2015 г.–брой ученици – 2087, разпределени в 120 

паралелки; 

- Учебна 2019/2020 г. – брой ученици 1790, разпределени в 196 

паралелки.   

Посочените данни показват, че основно поради демографски причини броят 

на учениците в общото образование в общината намалява. По-детайлните 

статистически данни, отнесени към степените на образование в 

общообразователните училища, сочи какви са тенденциите. Те се разкриват от 

данните в таблица 2.4.11.     

Таблица 2.4.11. 

Промени в броя и капацитета на общообразователните училища в община 

Марица – 2014-2019 г.  

Учебна година Училища Паралелки 
Брой 

ученици 

Ср. брой 
у-ци / 

парал. 

2014/2015 13 120 2087 17 

2015/2016 г. 13 115 1974 17 

2016/2017 г. 13 113 1928 17 

2017/2018 г. 13 110 1813 16 

2018/2019 г. 13 133 1790 13 

2019/2020 г. 13 106 1721 16 
Източник: НСИ. Образование и учене през целия живот 

Данните от таблица 2.4.11. показват, че през учебната 2019/2020 г. 

мрежата включва общо 13 общообразователни училища. Броят на същите се 

запазва. Като резултат от намаляване на броя на учениците се съкращава и броят 
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на формираните паралелки. Средният брой на учениците в една паралелка 

варира в определени граници. През учебната 2019/2020 г. има съществена 

редукция в броя на паралелките, което се отразява и върху тяхната пълняемост. 

По-ниският брой на учениците в една паралелка се дължи на ниската пълняемост 

в началните и в основните училища в по-малките населени места. 

През учебната 2020/2021 г. обединено училище в с. Калековец е 

трансформирано в средно училище (СУ) „Св.св. Кирил и Методий“. Броят на 

обучаваните в него ученици е 308, които формират 19 паралелки. Има и 

формирани 2 професионални паралелки. В училищата с по-голям брой ученици 

средният им брой в паралелка е между 18 и 20.   

Разпределението на учениците в отделните степени на 

общообразователния процес показва, че основната част от тях са в началната и 

основната образователна степен. В основното образование са обхванати между 

59-60% от общия брой на учениците. Представа за съотношението в броя на 

учениците в началната и в основната степен на общото образование дава и фиг. 

2.4.6.  

 

 

Фиг. 2.4.6. Промени в броя на учениците по образователна степен в периода 2014-2019 г. 

 Разгледана по населени места, мрежата от общообразователни училища в 

община Марица през учебната 2019/2020 г. включва 2 начални, 9 основни и 2 

средни училища, което е видно от таблица 2.4.12. 
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Таблица 2.4.12 

Териториално разпределение на общообразователните училища в община 

Марица – учебна 2019/2020 г. 

Населено место 
Вид и име на общообр. у-ще 

(основно, СУ) 
Брой 

ученици 

Брой 
паралел-

ки 

Брой 
класни 

стаи 

с.Бенковски ОУ „Георги Бенковски“ 82 7 16 

с.Войводиново ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 118 7 12 

с.Войсил НУ “Климент Охридски“ 25 2 4 

с.Граф Игнатиево  ОУ „Граф Игнатиев“ 169 9 9 

с. Динк  НУ „Отец Паисий“ 46 4 4 

с. Калековец СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 308 19 23 

с. Костиево ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 103 7 2 

с. Маноле СУ „Васил Левски“ 271 16 21 

с. Рогош ОУ „Васил Левски“ 276 13 21 

с. Скутаре ОУ „Климент Охридски“ 109 8 8 

с.Строево ОУ „Христо Смирненски” 101  7 7 

с.Труд ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 209 10 13 

с.Царацово ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ 72 7 10 
Източник:Общинска администрация МарицаI 

 

Някои от общообразователните училища в общината са със статут на 

„средищни училища“. С такъв статут са 7 общообразователни училища. Те са в 

селата Войводиново, Бенковски, Граф Игнатиево, Рогош, Строево, Маноле и 

Калековец. 

За решаване на законовото право за осигуряване на условия за 

образование,  местната власт на община Марица е създала съответните 

организация за обхващане на децата в ученическа възраст, които пътуват до 

съответното училище. Това се постига чрез ученически пътувания към 

съответните средищни училища. 

Към средищни училища от община Марица пътуват и ученици от села от 

съседни общини. Така към средищното училище в с. Граф Игнатиево пътуват 42 

ученика от с. Царимир (община Съединение), към средищното училище в с. 

Строево пътуват 23 ученика от селата Малък чардак, Голям чардак и с. Неделево 

(също от община Съединение) и др. 

За превозване на пътуващите ученици са осигурени 2 ученически автобуса. 

Те се движат по утвърдени предварително маршрути и по уточнен график. 

По-голямата част от учениците от общината, които учат в средната степен 

на общообразователните и професионалните училища, пътуват към гр. Пловдив. 

Това се налага, тъй като в община Марица липсват средни училища - изключение 

е училището в с. Калековец, което е със статут на средно училище от учебната 

2020/2021 г. Част от учениците от общината учат и в профилираните училища 

(езикови, хуманитарни, по изкуствата, спортно) в гр. Пловдив. 
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o Професионално образование 

На територията на общината няма професионални училища.  

През учебната 2020/2021 година в СУ в с. Калековец са открити 

професионални паралелки с прием в професионални паралелки в VIII и в XI клас 

по професия машинен монтьор и металообработващи машини с придобиване на 

втора степен професионална квалификация. В СУ „Васил Левски“ в с. Маноле има 

4 професионални паралелки, в т.ч. 8-ми и 9-ти клас с придобиване на професия 

„Електронна търговия/организатор на интернет приложения“ и 10-ти и 11-ти клас - 

„Икономист в земеделското стопанство“ 

Професионално образование учениците от общината получават в 

професионалните гимназии в гр. Пловдив. 

  

 Състояние на материалната база 

 

Провежданата от местните власти политика в областта на образованието 

включва и мерки за осигуряване на инвестиции за подобряване материалната 

база на училищата и на детските заведения. Оценките за състоянието на 

училищната база и тази на детските градини е положителна. Наред с ежегодните 

ремонти по освежаване на класните стаи и останалите помещения в училищата са 

осъществявани и дейности по подобряване на физическите качества на 

образователната инфраструктура. 

В анализирания период са осъществени дейности по подобряване на 

материалната база на образователните институции – подмяна на дограми, ремонт 

на покриви, саниране на външни стени и др. По спечелени проекти са реализирани 

проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ.  

Обобщената констатация за състоянието на материалната база на 

образованието е, че тя е в добро физическо състояние за провеждане на 

качествен учебно-възпитателен процес. 

 

 Здравеопазване 

Системата на здравеопазването в община Марица включва лечебни 

заведения само за извънболничната помощ. Здравеопазването в общината се 

финансира основно с публични (бюджетни и по линия на НЗОК) средства.  

 

 Извънболнична лечебна помощ 

Извънболничната първична медицинска и стоматологична помощ са с 

изразен локален (в границите на общината) характер. Тя е функция от броя на 

населението и неговото разпределение по населени места. Влияние оказва и 

броят на здравноосигурените лица, както и действащите нормативи за 

минималния брой на лицата в пациентските листи на общопрактикуващите лекари 

(ОПЛ). По своите функции извънболничната медицинска помощ, организирана на 

територията на община Марица се диференцира на: 
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- първична извънболнична медицинска помощ; 

- първична извънболнична дентална помощ. 

Лечебните заведения за първична извънболнична лечебна помощ и за 

първична дентална помощ са регламентирани като амбулатории, в които 

осъществяват дейността си ОПЛ и лекарите-дентисти. 

 В актуалния Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ 

(поддържан от РЗИ – Пловдив) са включени следните лечебни заведения: 

- лечебни заведения за първична извънболнична помощ – 23 бр., в т.ч. 

регистрирани като индивидуални практики – 23 бр.; 

- лечебни заведения за първична дентална помощ – 27 бр. 

Териториалното разпределение на лечебните заведения за първична 

извънболнична помощ показва, че част от лекарските практики са регистрирани в 

гр. Пловдив, като само 5 от тях са с регистрация в селата Маноле, Царацово, Труд 

(2 практики), Строево Без лекарски и стоматологични практики са с. Железно и с. 

Манолско Конаре. В зависимост от броя на здравно осигурените лица и 

нормативите за броя на лицата в пациентските листи на общопрактикуващите 

лекари, в по-големите села има по 2 лекарски практика и по 3 стоматологични. По  

две лекарски практики са разкрити в селата Войводиново, Маноле, Рогош, Скутаре 

и Труд.  

. Аналогична е и териториалната организация на амбулаториите за 

първична дентална помощ. Селата с три стоматологични практики са Граф 

Игнатиево, Маноле и Строево, а с 2 – селата Калековец, Рогош и Царацово. 

 Специализираната извънболнична лечебна помощ населението на 

общината получава от лекари специалисти в гр. Пловдив. На територията на 

общината са разкрити: 2 филиала на индивидуални практики за специализирана 

медицинска помощ по педиатрия в с.Скутаре и с.Труд, 2 филиала на амбулатории 

за групови практики за първична помощ по дентална медицина в с.Рогош и 

с.Бенковски, 1 амбулатория за индивидуална практика за специализирана помощ 

по дентална медицина по орална хирургия в с.Строево и 1 медико-техническа 

лаборатория в с.Труд.  

 

 Болнична лечебна помощ 

На територията на община Марица няма действащи болнични заведения. 
Пациентите от община Марица се обслужват от болничните заведения в община 
Пловдив.  

 

 Спешна медицинска помощ 

Спешната и неотложната медицинска помощ за населението от общината 

се извършва от филиала на ЦСМП – гр. Пловдив.     

 

 Детски ясли 

На територията на община Марица има една самостоятелно 

функционираща детска ясла в с. Рогош. Разположена е в непосредствена близост 
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до действащата детска градина. Тя е с капацитет 50 места. Отглежданите деца са 

32. Допълнително потребностите от този тип детско заведение са удовлетворени с 

3 яслени групи,  разкрита в ДГ в селата Калековец и Труд. 

 

 Кадрово осигуряване на здравната система 

Нормалното функциониране на здравната система, освен от наличната 

здравна инфраструктура, е свързано и с кадровото обезпечаване с персонал от 

лекари, стоматолози (лекари дентисти) и медицински специалисти (акушерки, 

медицински сестри, фелдшери и др.).   

Към 2019 г. общият брой на кадрите в здравеопазването на общината е 

както следва: 

- Общ брой на заетите в здравната система – 76 д.  

- Общ брой лекари – 23; 

В т.ч. общопрактикуващи – 23; 

- Общ брой стоматолози – 27; 

- Медицински специалисти по здравни грижи – 26. 

 

 Дейности по социално подпомагане 

И в сферата на услугите по социалното подпомагане се наблюдава 

специфичната форма част от дейностите да бъдат задоволявани извън община 

Марица.  

В сферата на услугите по социално подпомагане в община Марица тежестта 

е поставена върху превенцията срещу социалното изключване на хората в 

неравностойно социално положение и на лицата в риск. Броят на лицата с 

различни видове увреждания е, както следва: 

- лица с физически увреждания 1610 бр., в т.ч. деца 67 бр.; 

- лица с умствени увреждания 109 бр. в т.ч. деца 39 бр.; 

- лица с психически увреждания 147 бр., в т.ч. деца 11 бр. 

В друга целева група нуждаещи се от социално подпомагане са включени 

лицата със сетивна недостатъчност. Техният брой е 1050 лица, от които 50 са 

деца. 

В 6 годишния период - предмет на анализа, местните власти провеждат 

политика за социалното подпомагане по национални програми. 

На територията на община Марица няма действащи социални институции. 

Няма и социални услуги в общността от резидентен тип. 

 

o Социални услуги по оперативни и национални ведомствени 

програми 

- личен асистент по Закона за личната помощ – 175 потребители – 

услугата се предлага във всички населени места в общината; 

- личен асистент по „Национална програма за полагане на грижи в 

домашна среда“ – 10 потребители; 
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- лични асистенти по европейски проект – 38 потребители (които не 

подлежат на обслужване по Закона за личната помощ); 

- по програма „Асистентска подкрепа“ на Агенцията за социално 

подпомагане от 2021 г. е осигурено финансиране. 

 

o Услуги общински ангажимент (общинско финансиране) 

- домашен социален патронаж – 250 ползватели от всички населени 

места в общината; 

- топъл обяд (обществена трапезария) – капацитет 170 ползватели 

от всички населени места в общината; 

- клубове на пенсионера - на територията на общината  

осъществяват дейност 9 клуба на пенсионера. Те са в по-големите 

села на общината.   

 

 Култура и културни институции 

От широкия набор на културни дейности, в община Марица e представена 

от музейната и от комплексната читалищна дейност.  

Музейната дейност е представена от музей на открито „Малтепе“, 

намиращ се в землището на с. Маноле. В основата на музея са експонатите от 

разкритата и проучена могила „Малтепе“. Музеят на открито „Малтепе“ е 

реализиран с дейности по проект „Музей на открито „Малтепе“. Партньори по 

проекта са Областна администрация - Пловдив и Регионален археологически 

музей - гр. Пловдив.  Безвъзмездното финансиране е от Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство по програма „Културно наследство и 

съвременни изкуства“. Музеят на открито разполага с културно-информационен 

център с приемна сграда, с открити и покрити площи за експозиция и учебна 

археология.  

Музейната дейност е свързана със създадените музейни сбирки. Такива 

има в 10 от читалищата в общината 

Комплексната читалищна дейност е свързана с културния живот в 

общината. В Националния регистър на читалищата са записани 20 читалища, 

осъществяващи дейност в селата на община Марица. Дейността на читалищата 

финансово се издържа със средства от общинския бюджет.  

 Най-стари и с богата дейност са читалищата в селата Граф Игнатиево, 

Труд, Строево, Царацово, Калековец и др. Те са създадени в началото на 30-те 

години на миналия век. Основните дейности, развивани в читалищата са: 

- библиотечната; 

- самодейната; 

- любителското творчество. 

Библиотечната дейност е застъпена във всички читалища. Общият 

библиотечен фонд на 3–те читалища е 141761 библиотечни единици. С най-богат 
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библиотечен фонд са НЧ “Дядо Иван Арабаджията-1926 г“ в с. Царацово и НЧ 

„Васил Левски-1943“ в с. Желязно (с по 14 900 библиотечни единици), НЧ 

“Светлина-1929“ в с. Труд (12592 библиотечни единици). В останалите 16 

читалища библиотечният фонд е по-скромен – между 4400 до 9500 библиотечни 

единици.. 

Самодейните състави (танцови, певчески, автентичен фолклор) са около 

80. В тях са включени около 1200 участника от различни възрастови групи. 

Любителското творчество е свързано с дейността на различни по тематичен 

обхват школи и кръжоци, разкрити в читалищата в по-големите села в общината. 

Читалищната мрежа в община Марица с данни за капацитета на отделните 

читалища е представена в таблица 2.4.13. 

 

Таблица 2.4.13. 

 
 

Населено място 

 
 

Читалище 

Капацитет (площ, 
места в салони) 

Библ. 
фонд  

(бр. библ. 
единици) 

Площ 
(м2) 

Брой 
места 

1 2 3 4 5 

с. Бенковски НЧ „Васил Левски -1930“ 325 208 5996 

с. Войводиново НЧ „Виделина-1928“ 440 150 7700 

с. Войсил НЧ „Христо Ботев-1930“ 103 130 5603 

с. Граф Игнатиево НЧ „Изгрев-1927“ 600 380 10404 

с. Динк НЧ „Просвета-1938“ 150 50 - 

с. Калековец НЧ „Пробуда-1927“ 1000 350 8000 

с. Костиево НЧ “Никола Вапцаров-1928г.  450 240 7200 

с.Крислово НЧ “Просвета-1964г.“  220 90 - 

с.Маноле НЧ “Просвета-1927г.“  683 250 7913 

с.Манолско Конаре НЧ “Пробуда-1929г.“  250 50 7800 

с.Радиново НЧ “Отец Паисий-1934г.“  330 220 4400 

с.Рогош НЧ “Изгрев-1927г.“  220 300 7755 

с.Скутаре НЧ “Светлина-1927г.“  20 200 5172 

с.Строево НЧ “Пробуда-1926г.“  900 250 9500 

с.Трилистник НЧ“Йордан Колев-1928г.“  100 239 7724 

с.Труд НЧ“Светлина-1929“  
НЧ „Труд 2019“ 

680 
- 

200 
- 

12592 
- 

с.Царацово НЧ“Дядо Иван Арабаджията-
1926г“ 

304 150 14901 

с.Ясно поле НЧ“Васил Левски-1936г.“  405 100 4200 

с. Желязно НЧ „Васил Левски-1943“ 364 337 14901 
Източник: Общинска администрация – община Марица 

 

Всички читалища разполагат със собствени сгради. Повечето от тях имат  

театрални салони с капацитет от 100 до 300 места. Сградният фонд е с различни 

физически качества – в много добро състояние са сградите на читалищата в селата 

Крислово, Скутаре, Царацово. В по-лошо състояние е материалната база на 

читалищата в селата Граф Игнатиево и Манолско Конаре.   
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 Спорт и спортна инфраструктура 

 Спортни клубове 

Спортните клубове са регистрирани по закон спортни обединения по 

отделни видове спорт. На територията на община Марица са регистрирани общо 

15 СК по различни видове спорт. От тях 12 са футболни клубове (ФК). Те са 

регистрирани в 12 от 19-те села на общината. Три от спортните клубове са по 

спортовете хандбал (с. Труд), баскетбол (с. Рогош) и по мотоспорт (с. Войсил). 

 

 Спортни обекти 

Спортните обекти, намиращи се на територията на общината са няколко. Те 

включват: 

- спортни обекти за различни видове спорт, ползвани от спортните 

клубове в общината; 

- училищна спортна база включва основни физкултурните салони в 

училищата и спортни площадки в училищните дворове. 

Основните спортни обекти в общината са стадиони, ползвани от 

футболните клубове. Част от тях на практика са само затревени футболни игрища 

без трибуни и съблекални. С по-голям брой седящи места са стадионите в селата 

Маноле (1000 места) и Граф Игнатиево (300 места). Капацитетът на останалите 

стадиони със седящи места е между 50 и 100 места. Това личи от данните в 

таблица 2.4.14 

 

Таблица 2.4.14.  

Населено място  Вид на 

обекта  

Капацитет  Физическо 

състояние  

с. Войводиново стадион 10 дка задоволително 

с. Войсил стадион 17 дка задоволително 

с. Граф Игнатиево стадион 30 дка, 300 седящи места добро 

с. Калековец стадион 56 дка добро 

с. Маноле стадион 25 дка,1000 седящи места добро 

с. Манолско Конаре стадион 1 дка задоволително 

с. Рогош стадион 7 дка 50 седящи места много добро 

с. Скутаре стадион 10 дка, 60 седящи места много добро 

с. Строево стадион 26 дка задоволително 

с. Труд стадион  2 дка, 120 седящи места отлично 

с. Царацово стадион 15 дка, 80 седящи места добро 

с. Ясно поле стадион 40 дка, 100 седящи места задоволително 

Източник: Общинска администрация Марица 

 

Втората група спортни обекти, които са с тясно предназначение за 

ученически спорт, са включени в групата на училищната спортна база. В нея 

попадат: 



68 

- физкултурните салони в училищата; 

- спортните площадки в училищните дворове. 

Физкултурни салони има във всички училища община Марица.  

Спортните площадки в училищните дворове включват от 1-2 до 4 игрища. 

Същите се използват за спортни занимания на открито на учениците от 

съответните училища. Физическото състояние на по-голямата част от училищната 

спортна база  не е добро. В най-голяма степен това се отнася за спортните 

площадки.  

 

Училище Вид на) 
Площ 
(м2) 

ОУ „Христо Смирненски”, с. Строево физкултурен салон 92. 

спортна площадка 980 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  
с. Войводиново 

физкултурен салон 52  

баскетболно игрище 452  

волейболно игрище 409  

спортна площадка 909 

ОУ „Васил Левски”, с. Рогош физкултурен салон 200 

спортна площадка 253  

игрище 1 840  

игрище 2 675  

ОУ „Георги Бенковски”,  
с. Бенковски 

спортна зала 546  

игрище и външни 
спортни площадки 

7000  

СУ “Васил Левски‘, с. Маноле спортна зала 
(350места) 

1000  
 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“,  
с. Труд 

спортна зала 
(350места) 

 

спортна площадка 440 

 НУ „Отец Паисий“ -с. Динк игрище 1 000 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ -с. Калековец физкултурен салон 300  

НУ „Св. Климент Охридски“ – с. Войсил игрище 200  

ОУ „Дядо Иван Арабаджията“,  
с. Царацово 

физкултурен салон 200  

спортна площадка 1 050 

 

 Административни дейности (Инфраструктура на местната и 

държавна власт) 

 

Административното обслужване в общината е представено от структури на 

местната власт. От структурите на местната власт в общината функционират  

Общинския съвет и Общинската администрация, както и кметствата в отделните 

населени места.  

 

* 

*            * 
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Основни изводи от анализа и оценките на бюджетните услуги: 

 В общината е развита и добре организирана система за публични 

услуги на населението. Броят и капацитетът на обектите за публични 

(бюджетни) услуги е съобразен с броя на потребителите и 

разпределението им по населени места; 

 Финансирането на бюджетните услуги се осигурява от Държавния 

бюджет (за делегирани от държавата дейности) и със средства от 

общинския бюджет; 

 Образованието (в неговите две структури – предучилищно и 

училищно)  заема важно място в политиката на местните власти – 

Общинския съвет, Кмета и Общинска администрация; 

 На общинско ниво, за анализирания 6 годишен период, няма промени 

в мрежата от детски заведения, общообразователните и 

професионалните училища; 

 В общината е създадена организация (вкл. и по линия на безплатния 

училищен транспорт) за обхващане на учениците в задължителната 

основна степен на общото образование от селата, в които няма 

действащи училища; 

  Част от училищата в общината са със статут на „средищни“;  

 Здравната система е организирана в съответствие с действащата 

законова уредба – броят на лекарските практики в първичната 

доболнична помощ е съобразен с нормативите за броя на лицата в 

пациентските листи на общопрактикуващите лекари;  

 Инфраструктурата в сферата на културата и на спорта е предвидена 

за задоволяване на по-масово търсени услуги, които не са с елитарен 

и професионално изразен характер; 

 Материалната база на обектите в образованието, в здравеопазването 

и в социалното подпомагане е в добро състояние, а в културата и 

спорта - само единични обекти са в добро и задоволително 

състояние. 

 

2.5. Културно-историческо наследство 

2.5.1.Историческо развитие на община Марица. Материално наследство. 

Първите открити свидетелства в равнината по поречието на река Марица 

датират още от неолита и халколита, период в който се установява по-значителна 

уседналост в начина на живот на древните обитатели на тези земи. Това е 

свързано с прехода към земеделие и скотовъдство като основни източници на 

препитание. Най-често срещаният тип селище през праисторията по българските 

земи, най-вече през неолита за Тракия, са селищните могили, образувани от 

натрупването на десетки разрушени селища през различните праисторически 
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епохи. Територията на община Марица се обитава от древността до днес, за което 

свидетелстват селищни могили, които се съдържат богати културни 

напластявания и в които са открити оръдия на труда, глинени съдове, предмети от 

домашния бит и култови предмети. Южно от с. Маноле в началото на ХХ век е 

проучена селищна могила „Разкопаница“, която се смята за един от най-значимите 

обекти на българската праистория от бронзовата епоха, разрушена през 70-те 

години на ХХ век. Праисторически селища са регистрирани край селата 

Войводиново, Войсил, Бенковски, Граф Игнатиево (селищна могила от халколита), 

Костиево (сондажни разкопки през 1901 - 1903 г. от френски екип), Маноле 

(плоската могила, т.н. „Ясъ тепе“, от късния неолит и раннобронзовата епоха, на 

3км северно от селото на десния бряг на река Черна), Труд (от V-то хилядолетие 

пр. н. е.), Скутаре в м. „Иридере“ на ок. 2 км западно, Царацово (селищна могила 

„Динсистепе“ на 1,5км юи от селото), Ясно поле (праисторическо селище в м. 

„Алчувица“) и на други места в общината.  

В края на XII в. пр. н. е формирана окончателно тракийска етническа група. 

Разделени на много племена, Югоизточна Тракия е обитавана от племенната 

група на одрисите. От този период в община Марица са регистрирани селища, 

надгробни могили и могилни некрополи. Представителите на тракийската 

аристокрация били погребвани в големи могили и каменни гробници с различен 

план, архитектура и интериор. От тази епоха можем да отбележим тракийското 

селище Сгуламе край с. Труд (възникнало през IV век пр. н. е.). В землището на с. 

Строево се намират няколко тракийски селища и десетки надгробни могили и 

могилни некрополи, намерени са мраморни оброчни плочки на Тракийски конник 

Херос, римски монети и др. В с. Строево се намира тракийска куполна гробница от 

елинистическото време (края на I и началото на II век), изградена от зидани 

каменни блокове, с вход от южната страна; обектът е включен в Регистър на 

туристическите атракции към Министерство на туризма. На 1,5 км южно от село 

Маноле в м. „Акантията“ има тракийска селищна могила от бронзовата и 

желязната епоха „Мал тепе“. През последните години се провеждат 

археологически разкопки на обекта от Регионален археологически музей (РАМ) - 

Пловдив, от 2017 г. могилата „Малтепе“ е обособена на като атрактивна 

туристическа дестинация и започва да функционира археологически комплекс 

„Малтепе“ - музей на открито с модерен културно-информационен център 

(експозиционни и изложбени площи, зали за образование, обучение и 

сътрудничество в областта на историята, археологията и изкуствата, площи, 

обслужващи научно изследователска дейност и др.) и с места за открито 

експониране. В близост от могилата „Мал тепе“ в м. „Турските гробища“ е 

регистрирано тракийско селище. Тракийски надгробни могили и могилни 

некрополи са регистрирани в землищата на селата Бенковски, Войводиново, 

Войсил. В землището на с. Строево са През 1970 г. при прокарване на канала 

между селата Строево и Труд, на ок. 1 км от надгробната Проклинова могила, е 

открит граничен камък с надпис на старогръцки език от 211 – 212 г., указващ 
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границите на земите на тракийското селище Бендипара. В землището на с. Рогош 

има тракийски надгробни могили, в една от тях е открито гробно съоръжение, 

изградено от големи дялани камъни. 

В средата на 40-те години на I век римляните завладяват териториите на 

траките и през 45 г. създават римската провинция Тракия. На територията на 

община Марица са регистрирани различни археологически обекти от това време. 

В землището на с. Труд м. „Бончови храсти“ са разкритите останки от тракийска 

гробница, тракийско светилище и 14 оброчни плочки на тракийския бог Херой и бог 

Аполон, произведени от местни тракийски каменоделци през II - III век. В 

землището на с. Маноле има антични надгробни могили. Антична гробница и 

некропол край с. Царацово. Антични селища са регистрирани край селата 

Бенковски, Войсил, Радиново. При с. Войводиново са открити бронзовите съдове 

от погребение II век. Значително антично селище е съществувало западно от с. 

Строево, край селото са открити две зидани могилни гробници от I – II в., глинени 

римски лампи, римски монети и др. Край с. Рогош са открити римски монети, 

оброчна плочка на бог Митра, и др. 

През територията на община Марица, землищата на селата Маноле, Рогош 

и Скутаре, по лявото течение на река Марица, преминава трасето на римски път 

„Philippopolis – Carassura“, пресичащ Тракия и свързващ Филипопол и 

Константинопол; от който е разкрит участък в землището на с. Скутаре. При 

Скутаре е намерена мраморна пътна колона с гръцки надпис, отбелязваща 

трасето на пътя, издигната по времето на римския император Гордина III (238 - 244 

г.). При село Маноле е регистрирана пътна станция Sernota, вероятно построена 

през втората половина на I век сл. Хр. заедно с пътя. 

След разделянето на Римската империя в края на IV век, Филипопол става 

главен град на провинция Тракия, част от Византия. През VII в. е създадено 

селището Скутарион, чиито останки са регистрирани в м. „Юрта“ на 1,5км 

северозападно от с. Скутаре. 

Археологическите обекти са обявени НКЦ от категория „национално 

значение“. Откритите артефакти се съхраняват в РАМ – Пловдив. Най-голям 

интерес предизвиква колекцията от бронзови пластики, състояща се от бронзовите 

съдове от погребението при с. Войводиново (II в.), миниатюрна бронзова статуетка 

на тракийския бог на небето, мълниите и дъжда Зевс Збелитиурд, твърде рядко 

срещан в земите на Тракия, при с. Скутаре, оброчна плочка с релеф от 

грубозърнест варовик на древноарийския и древноирански бог на светлината и 

правдата Митра - покровител на войници от римската армия от с. Рогош, и др. 

В средата на XIV в. поселенията по течението на р. Марица, вкл. град 

Пловдив, са опустошени от настъпващи османски турци. Филипопол е завладян и 

под името Филибе става средище на вилает и заедно с района е обявен за 

султански хас. От османските регистри на земите и населението, както и от 

единични документи, намираме информация за населените места, населението, 

на данъците и другите приходи, поминъка на населението и др. Село Маноле 

https://bg.wikipedia.org/wiki/45
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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(Манул) е основано според легенда през 1488 г. от майстор Манол, който е 

построил хан до стария римски път. През XVI век повечето населени места са 

вписани в регистрите, административно организирани в каза Филибе (Пловдив). 

Най-ранно вписани села в регистрите от 1516 / 1518 г. са: Бенковски (Мързан), 

Войводиново (Войвод), Войсил (Кърнофол), Калековец (Каликовиче, с друго име 

Агач кьой и Алтънджъ кьой през 1570 г.), Костиево (Кьости), Радиново 

(Радинова), Скутаре (Юскюдарион, по-късно с друго име Доганджъ Илиас), 

Строево (Бююк Истройва и Кючук Истройва ), Труд (Синхо лъка, с друго име 

Черпели през 1570 г.), Царацово (под името Саруджа), след това през 1530 г. се 

среща Граф Игнатиево (Чоллу кьой), през 1523 г. - Рогош (Рогош-и бозлюк и 

Рогош-и кючук).6 Село Манолско Конаре е създадено ок. 1700 г. Селата Динк 

(Динк махала), Желязно (Демирджи кьой), Крислово (Шарли кьой), Трилистник 

(Трифил), Ясно поле (Чакъре) са основани през XIX век. 

Най-верният сподвижник на Васил Левски е революционера Иван Атанасов 

Арабаджиев от с. Царацово – дядо Иван Арабаджията, стълб на българското 

революцинно движение в Пловдивския край, наречен от Захари Стоянов в 

„Записки по българските въстания“ – бащата на българските апостоли. Заедно 

създават през 1869 г. Царацовски таен военен комитет. През 1870-71 г. Левски 

посещава с. Строево и изгражда Строевски революционен комитет. По време на 

Априлското въстание Иван Арабаджиев е водач на четири пловдивски села. В 

дома му са отсядали всички апостоли на свободата - в т. ч. Георги С. Раковски, 

Панайот Волов, Георги Бенковски, Братя Търневи, Захари Стоянов и много други. 

В населените места на територията на община Марица са изградени 

религиозни обекти - 19 бр. православни храма към Пловдивската епархия, 

Пловдивска духовна околия („Св. Троица“ в с. Бенковски (1880 г.), „Св. Спас“ в с. 

Войводиново (1932 г.), „Св. Възнесение“ в с. Войсил, „Св. Възнесение Господне“ в 

с. Граф Игнатиево (1892 г.), „Св. Успение Богородично“ в с. Динк (30-год. на ХХ 

век), „Св. Георги“ в с. Желязно, „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Калековец (1934 г.), 

„Св. Троица“ в с. Костиево (1905 г.), „Рождество на Пресвета Богородица“ в с. 

Крислово (1930 г.), „Св. Димитър“ (1902 г.) в с. Маноле, „Св. Теодор Тирон и 

Стратилат“ (1999 г.) в с. Манолско Конаре, „Св. Николай“ в с. Радиново, „Св. 

Атанасий“ в с. Рогош (1878 г.), „Св. Пророк Илия“ в с. Скутаре (1879 г.), „Св. Никола 

Летни“ в с. Строево (1868 г.), „Св. Параскева“ в с. Трилистник, „Св. Троица“ в с. 

Труд (1869 г., възстановена през 1929 г.), „Св. Георги“ в с. Царацово, „Св. 

Арахангел Михаил“ в с. Ясно поле (1929 г.), по един във всяко населено място, и 

няколко параклиса („Св. Великомъченик Димитър Солунски Чудотворец“ с. 

Строево, параклис „Успение на пресвета Богородица“ в с. Труд (2002 г.), параклис 

„Успение Богородично“ в с. Войводиново). Църквите са действащи само на големи 

религиозни празници с периодични служби. Четири от църквите са художествени 

декларирани обекти на НКН („Св. Троица“ в с. Бенковски, „Св. Възнесение 

                                                           
6
 Дамян Борисов. Справочник за селища в Северна Тракия през XVI век. Част I (казите Филибе и Татар 

пазаръ). Асеновград, 2015 г. 
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Господне“ в с. Граф Игнатиево, „Св. Пророк Илия“ в с. Скутаре, „Св. Никола летен“ 

в с. Строево). Останалите църкви са без статут по ЗКН, но е препоръчително 

тяхното проучване и определяне на такъв, предвид значението има като носители 

на духовна памет, идентичност и традиции на населението. В много селища 

празничната културна обредност съвпада с религиозните празници и на тях са 

посветени ежегодните традиционни събори. Регистър на туристическите атракции 

към Министерство на туризма са включени църквите „Св. Троица“ в с. Бенковски, 

„Св. Възнесение Господне“ в с. Граф Игнатиево, „Св. Троица“ в с. Труд, параклис 

„Успение на пресвета Богородица“ в с. Труд. 

В някои населени места в община Марица са запазени къщи, които са 

строителни декларирани обекти на НКН. В селата Рогош, Царацово и Ясно поле – 

по една къща, в селата Желязно и Маноле по две къщи, в с. Трилистник три къщи 

и в с. Костиево – четири къщи. Къща на Спас Тороманов в с. Костиево е включена 

в Регистър на туристическите атракции към Министерство на туризма. 

Община Марица е създадена с Указ 3182 на Държавния съвет на НРБ от 

12.11.1987 г.. Общината се състои от 19 села, административен център - гр. 

Пловдив. 

В и извън населените места са издигнати възпоменателни знаци по повод 

участието на България във войните от 1912 – 1913 г.,1915 – 1918 г., 1944 – 1945 г. 

Същите са декларирани като исторически обекти на културното наследство. 

Паметниците са обект на поклонение на националните празници и на годишнини. 

В землището на с. Труд в м. „Гарваница“, на 500 м северно от селото, се 

намира лобно място, със статут на обявена историческа недвижима културна 

ценност (НКЦ) от категория „местно значение“. 

В и извън населените места са издигнати паметници, които нямат статут на 

НКЦ, но са обект на поклонение. В с. Строево - паметник с паметна плоча на 

Георги Димитров, паметна плоча на загиналите за свободата на България 2-ма 

Руски войници; в с. Динк - паметник на убит антифашист Стоян Танкин (Касаба) от 

село Стряма; в с. Граф Игнатиево - на руския дипломат и държавник граф 

Николай Павлович Игнатиев; в с. Войводиново – паметник на Христо Ботев. В 

землището на с. Костиево в м. „Голямата могила“ има бюст-паметник на капитан 

Бураго, който през Руско-Турската освободителна война 1877 – 1878 г. пренася с 

ескадрона си през ледената река Марица пехотинците на финладския полк на път 

за Пловдив и пръв влиза в града на 16.01.1978 г. В землището на с. Маноле м. 

„Кунтепе“ се намира паметник на партизаните Рангел Кънев и Кольо Русиов. 

 

2.5.2. Нематериално културно наследство 

Община Марица ежегодно изпълнява богат Културен календар, в който се 

включват много традиционни и нови празници и развлекателни събития. 

Народното читалище е вписано в Регистъра на добрите практики на Юнеско 

(12-та сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното 
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културно наследство, декември 2017г. ). В регистъра на Министерство на 

културата на територията на община Марица към 01.01.2021 г. са регистрирани 20 

действащи народни читалища, по едно във всяко населено място от общината, а в 

с. Труд - две действащи читалища (НЧ „Светлина – 1929 г.“ и НЧ „Труд 2019“). 

Читалищата развиват библиотечна дейност; образователни и културни дейности, 

насочени към опазване на българските традиции и обичаи, осигуряват достъп до 

информация, разпространяват знания и запознават хората с ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата. Четири читалищни библиотеки 

са включени в международния проект „Глобални библиотеки“ – България. В десет 

читалища се развива образователна дейност, включваща организиране на школи 

по изобразително, приложно и декоративно изкуство, езикови школи, детски 

музикални школи, детски духов оркестър, клубове по краезнание и др. (НЧ 

„Виделина – 1928 г.“ в с. Войводиново, НЧ „Изгрев – 1927“ в с. Граф Игнатиево, НЧ 

„Пробуда – 1927 г.“ в с. Калековец, НЧ „Просвета – 1964“ в с. Крислово, НЧ 

„Просвета - 1927“ в с. Маноле, НЧ „Пробуда – 1929“ в с. Манолско Конаре, НЧ 

„Отец Паисий – 1934 г.“ в с. Радиново, НЧ „Светлина – 1927“ в с. Скутаре, НЧ 

„Светлина – 1929 г.“ в с. Труд, НЧ „Дядо Иван Арабаджията – 1926“ в с. Царацово). 

Любителско творчество е застъпено в повечето читалища в общината – 

фолклорни танцови състави, колективи за автентичен и обработен фолклор, 

колективи за обичаи, школа за театрално изкуство и пантомима, детски танцови 

състави, групи за лазаруване, групи за народни обичаи, клуб и ателие за 

плъстене, дантели и българска народна бродерия, и др. (НЧ „Васил Левски – 

1930г.“ в с. Бенковски, НЧ „Виделина – 1928 г.“ в с. Войводиново, НЧ „Христо Ботев 

– 1930г.“ в с. Войсил, НЧ „Изгрев – 1927“ в с. Граф Игнатиево, НЧ „Просвета - 

1927“ в с. Маноле, НЧ „Пробуда – 1929“ в с. Манолско Конаре, НЧ „Отец Паисий – 

1934 г.“ в с. Радиново, НЧ „Изгрев – 1927 г.“ в с. Рогош, НЧ „Светлина – 1927“ в с. 

Скутаре, НЧ „Пробуда – 1929 г.“ в с. Строево, НЧ „Йордан Колев – 1928 г.“ в с. 

Трилистник, НЧ „Светлина – 1929 г.“ в с. Труд, НЧ „Дядо Иван Арабаджията – 

1926“ в с. Царацово), като в читалища в селата Труд и Строево се развива най-

многобройна и разнообразна дейност. 

Читалищата организират и участват в празници, фестивали, събори, 

изложби, творчески вечери, граждански инициативи, спортни занимания – 

Богоявление на 6-ти януари, Бабин ден на 21-ви януари, Трифон Зарезан на 14-ти 

февруари, Честване обесването на Васил Левски на 19-ти февруари, Баба Марта 

на 1-ви март, Национален празник на България 3-ти март, Международен ден на 

жената на 8-ми март, Благовещение и официалният празник на Община Марица 

на 25-ти март, Лазаров ден, Великден, 24-ти май, Международен ден на детето на 

1-ви юни, Ден на Ботев и падналите за свободата на България на 2-ри юни, 

Съединението на България на 6-ти септември, Ден на независимостта на 

България на 22-ри септември, Ден на народните будители и дарители на 1-ви 

ноември, Ден на християнското семейство на 21-ви ноември, Коледа. Традиционни 

празници на населените места се организират в периода март – септември. Някои 
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от колективите участват в национални фолклорни фестивали и събори и в 

национални / народни събори (Фолклорен танцов състав „Климентина“, Колектив 

за автентичен и обработен фолклор и Детски танцов състав от НЧ „Светлина 

1929г.“ с. Труд) и международен фолклорен фестивал „Брестовица – грозде и 

вино“ (Колектив за автентичен и обработен фолклор, солисти от школа по народно 

пеене от НЧ „Светлина 1929г.“ с. Труд). Танцовите състави за народни танци от НЧ 

„Дядо Иван Арабаджията – 1926“ в с. Царацово и от НЧ „Виделина – 1928 г.“ в с. 

Войводиново участват в международни фестивали извън страната.  

В община Марица се провеждат ежегодни фестивали и събития, 

организирани от община Марица, читалищата, местните кметства, които 

привличат много гости и участници: през м. юни 2019 г. в с. Строево - първо 

издание на народен събор „Който може, го може“ в памет на музиканта и 

композитор Тодор Пращаков, на 15-ти юни - традиционен събор „Св. Дух“, през м. 

юли в с. Труд - Фестивал на плъстите, през първата седмица на м. септември 

в с. Труд - Национален събор за автентичен фолклор „От извора“. Следните 

събития и фестивали са регистрирани в националния туристически регистър на 

България: на 25-ти март – празник на община Марица, на 8-ми април 

(Международен ден на ромите) от 2010 г. в с. Костиево - общински 

етнофествал „Пеем, танцуваме и живеем заедно“, на 9-ти май Денят на 

Европа и на победата в с. Граф Игнатиево – фестивал на популярната песен 

„Марица Евровизия“, м. юни в с. Войводиново – Рок фестивал под наслов „Не 

на агресията“, в средата на м. септември от 2017 г. в с. Царацово - Национален 

фолклорен фестивал „По терлици и шевици“ (изявяват се фолклорни 

певчески и танцови състави, и индивидуални изпълнители от цялата страна), на 

22-ри септември – есенен празник на община Марица.  

Постоянни сбирки са уредени в някои от читалища на територията на 

община Марица: Етнографски сбирки - в НЧ „Васил Левски – 1930 г.“ в с. 

Бенковски, НЧ „Йордан Колев – 1928 г.“ в с. Трилистник; Историко-етнографска 

сбирка за историята на читалището, селото и училището - в НЧ „Пробуда – 1929“ в 

с. Манолско Конаре, музейна сбирка от старинни предмети и вещи ползвани от 

населението през годините - в НЧ „Пробуда – 1927 г.“ в с. Калековец. В процес на 

организиране е Етнографска сбирка – в НЧ „Пробуда 1929“ в с. Строево. 

Всички тези празници и културни събития, които се организират в 

населените места на територията на община Марица, са фактор за устойчиво 

развитие на туризма.  

В процес на реализация е проект „(Пре)открий и съхрани. Опазване на 

нематериалното културно наследство в община Марица“. Предмет на 

проучването са знанията, уменията и практиките на жителите на селата Маноле, 

Трилистник и Рогош, които са част от културните традиции и наследство и се 

предават на поколенията чрез различни формални и неформални средства. 

В процес на оценка е проект „Проучване на „Римски път“. 
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2.6. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

2.6.1. Транспортна инфраструктура 

Транспортната инфраструктура е основен фактор за икономическото и 

социалното развитие и урбанизацията на общината. 

Местоположението на Община „Марица” обуславя преминаващите през 

територията и множество важни авто и ЖП- транспортни артерии от национално и 

три транспортни „коридора“ от международно значение: 

 
 
ОЕТК № 4 – Централна Европа – Румъния (Калафат) - Видин - София - Пазарджик 

– Пловдив - Хасково - Свиленград - Турция (Одрин) - Азия; 

ОЕТК № 8 – Албания – Македония (Крива паланка) – Кюстендил – София – 

Пазарджик – Пловдив – Стара Загора – Сливен – Бургас – Варна; 

ОЕТК № 10 – Централна Европа – Сърбия – Калотина – София – Пловдив – 

Свиленград – Турция 

Формирани са от автомагистрала „Тракия” и главна жп линия №8 София-Пловдив-

Бургас и съответно първокласен път І-8 (АМ „Марица”) и главна жп линия №1 

София-Пловдив-Свиленград. 

 
 Пътна мрежа 

 
По данни от общинска администрация Марица пътна мрежа на територията 

на общината е, както следва: 

 
 Видове пътища Обща дължина 

/km/ 
% от общата 

мрежа 

1. Обща дължина на пътната мрежа 154,7 100% 

2. Републиканска пътна мрежа 99,3 64,2% 

2.1 Автомагистрала 31,8 20,6% 

2.2 Първокласни пътища 6,6 4,2% 

2.3 Второкласни пътища 23,4 15,16% 

2.4 Третокласни пътища 37,5 24,24% 

3. Общинска пътна мрежа 55,44 35,8% 
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Автомагистрала Тракия осъществява бърз и удобен достъп на хора и 

товари и има стимулиращо въздействие върху развитие на местната икономика, 

производство и логистика. Около нея вече са се оформили индустриални 

структури Бенковски - Радиново, Рогош - Скутаре, край пътищата Пловдив - 

Царацово, Пловдив – Труд - Граф Игнатиево, Пловдив - Войводиново.  

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.   

Първокласен път І-8 преминава в южната част на общината и е основна 

връзка със съседните общини Пловдив и Родопи. Посредством път  ІІІ‐805 

осъществява връзка на селата Костиево, Радиново и Царацово с общините 

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. 

Второкласният път ІІ‐56 осигурява връзките с автомагистрала „Тракия” и 

път І‐8 в посока север-юг. Осъществява връзка с община Раковски. Стимулира 

развитието на селата Войводиново и Калековец. Действащият ОУПО предвижда 

значителни територии за смесени обществено-обслужващи и производствени 

дейности в района на Войводиново – Калековец по протежение на АМ „Хемус“ и 

път II-56, а също така и изнасяне на трафика от с. Калековец чрез израждане на 

обход в източна посока. 

Второкласният път ІІ-64 осъществява връзка на общината както с 

Пловдив, така и с общините Калояново и Карлово. С оглед изнасяне на 

транзитното движение и подобряване на екологичната обстановка в с. Труд се 

предвижда изграждане на обход източно от селото. 

Третокласната пътна мрежа е представена от: 

- път ІІІ-565 - обслужва селата Скутаре, Рогош, Маноле и Манолско конаре 

и Завод за преработка на ТБО – Шишманци. Действащият ОУПО 

предвижда изграждане на обходно трасе, отклонение на І-8, за избягване 

движението през Маноле и Манолско Конаре към с. Шишманци; 

- път ІІІ-606 – обслужва село Строево и осъществява връзките с община 

Съединение; 

- път ІІІ-805 – преминава през селата Войсил и Бенковски и се свързва с 

път І-8. Посредством общински пътища обслужва и селата Костиево, 

Радиново и Царацово. Действащият ОУПО предвижда обход на с. 

Бенковски чрез изместване на трасето в северна посока. 

 

Общата дължина  на  пътищата от Републиканската мрежа  на 

територията  на  община Марица възлиза на 99,3 км, разпределени по 

класове както следва: 

- автомагистрали - 31,8 км; 
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- първи клас - 6,60 км; 

- втори клас - 23,30 км; 

- трети клас - 37,60 км. 

При площ на общината от 342,657 км2 това дава плътност от 0,290 км/км2. 

Това е много над средното за страната (0,176 km/km2) и показва добрата 

транспортна обезпеченост на общината. 

Проведената анкета с кметовете на населените места и местните общности 

в селата Труд, Граф Игнатиево, Радиново, Царацово, Рогош и Маноле показа, че 

подкрепят изграждането на обходни трасета на републиканските пътища, с оглед 

осигуряване както на сигурността и здравето, така и на екологичната обстановка в 

населените места. 

Жителите на с. Желязно и с. Радиново искат изграждане на 

шумозащитни екрани на магистралата. 

 

Общинска пътна мрежа 

Основната  цел на общинските пътища е осъществяването  на  къси  и  

удобни  връзки  между  селата  на общината.  Това  важи  особено  за  тези  от  

тях,  при  които  транспортният  достъп  се осъществява само от общински 

пътища като Костиево, Трилистник, Крислово и Динк. 

Общинската пътна мрежа е в сравнително добро състояние, но липсват 

важни вътрешни връзки, като напр. между селата Крислово - Труд; Динк - Граф 

Игнатиево; Войсил – Строево, Калековец – Трилистник - Маноле.  

Важни за развитието на община Марица са междуобщински пътища за 

връзка със съседните общини Раковски (Ясно поле - гр. Раковски); към Община 

Съединение, към община Калояново (Динк - Дълго поле); към Садово (Маноле - 

Рогош - Садово). 

На долната таблица е представено състоянието  на общинската пътна 

мрежа   (по данни от община Марица към м. декември 2020 г.).  

В червено са посочени общинските пътища в лошо състояние с необходима 

цялостна рехабилитация, с налични технически проекти. В черно са общинските 

пътища в задоволително състояние, които подлежат на 

частичен текущ ремонт. 
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№ по ред 
Стар 
№ на 
пътя 

Нов 
№ на 
пътя 

Наименование на пътя 
Дължина 

(км) 
от км 
до км 

Габарит 
настилка 

(м) 

Габарит 
пътно 
платно 

(м) 

Водо-
стоци 

бр. 

мостове 
(надле- 

зи) 
бр. 

жп 
прелези 

бр. 

1 56048 PDV1150 /II-56, Раковски-Пловдив/ Калековец – Крислово 
/ PDV1152 

2,500 0,000 
2,500 

6 8 1 1 0 

2 64033, 
56054(1) 

PDV1152 /II-64/ Граф Игнатиево-Динк-Крислово-Желязно-
Войводиново/ PDV1191 

14,900 0,000 
14,900 

6 8 8 5 0 

3 80043 PDV1153 /I-8, Пазарджик-Пловдив/ - Костиево-Радиново-
жп гара Бенковски-Бенковски /III-805/ 

7,450 0,000 
7,450 

6 8 7 2 1 

4 80045(1) PDV1154 /III-805, п.к. I-8 – Бенковски/ - граница 
общ.(Марица-Пловдив) -Пловдив 

2,183 0,000 
2,183 

6 8 2 - 0 

5 80049 PDV1156 /PDV1154, Бенковски-Пловдив- ІІІ-805/  – с. 
Царацово 

1.4 0,000 
1.400 

6 8 1 - 0 

6 80505 PDV1159 /III-565, Пловдив-Маноле/ Рогош – Трилистник – 
АМ „Тракия” 

4.970 0,000 
4.97 

6 8 2 1 1 

7 80509(1) PDV1160 /III-565, Mаноле-Белозем/ Манолско Конаре-
Ясно поле 

3,800 0,000 
3,800 

6 8 2 1 0 

8 565 PDV1161 /II-56/ п.в.Рогош – граница общ.(Марица-
Пловдив) - Пловдив 

0,800 0,000 
0,800 

6 9 - - 0 

9 56 PDV1191 /I-8/ Пловдив – граница общ.(Пловдив-Марица) – 
Войводиново - /II-56/ 

4.230 0.000 
4.230 

7 10 1 - 1 

10 80047 PDV2155 /PDV1154, Бенковски-Пловдив / - жп прелез 
Царацово-с.Царацово 

3.700 0,000 
3.700 

6 8 1 1 1 

11 80051 PDV2157 /III-805, Бенковски-Съединение/ Войсил-жп гара 
Бенковски / PDV1153 

2,350 0,000 
2,350 

6 8 1 - 0 

12 80503(1) PDV2158 /PDV1159, Рогош-Трилистник/ - жп гара Скутаре-
Скутаре 

1,400 0,000 
1,400 

6 8 1 - 0 

13  - “Път Индустриална зона Радиново” 2.2  7 10 2 - 0 

14  PDV1160 С.Ясно поле- гр.Раковски 0.7  7 10 1 - 0 

15    /ІІІ-606/ С.Строево – с.Труд /ІІ-64/ 2.86       

   ОБЩО 55.44       
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По данни от общинска администрация Марица, за периода 2021 г. – 2027 г. 

ще бъдат изградени следните нови общински пътища: 

1. Обслужващ път по следите на полски път с идентификатор 35300.12.123 

по плана на с.Калековец, представляващ тупик с вход и изход от Републикански 

път II-56/ Брезово-Пловдив/“. 

2. Обслужващ път в ПИ с ИД 61412.21.210 и ПИ с ИД 61412.21.212- 

територии „за движение и транспорт“, местност „Кривата нива“ от КККР на с. 

Радиново, община Марица, област Пловдив“ 

3. Южен околовръстен път на с .Радиново, ситуиран в общия устройствен 

план на Община Марица, област Пловдив – КРАЕН ЕТАП 

4. Общинска улица в обхвата на ПИ 78080.94.402 /нов номер 94.418 и 

94.419/ и ПИ 78080.94.404 /нов номер 94.420 и 94.421/ с прилежащи 

инфраструктурни елементи за обслужване на УПИ II-133.10-  “Склад за 

селскостопанска продукция» (ПИ 133.353) и УПИ 119.18- „Склад  за 

селскостопанска продукция“ ( ПИ 119.18), местност „Баткън“, находящи се в 

землището на с.Царацово, Община Марица, Област Пловдив 

5. Общенски местен път с. Царацово – с. Строево 

6. Общински местен път с. Ясно поле – гр. Раковски с изграждане на 

оптична кабелна мрежа. 

 

Изградеността и състоянието на уличната мрежа в населените места е, 

както следва: 

 

№ 
по 

ред 
Кметство 

Площ на 
урбанизира-

ната 
територия 

(кв.км) 

Зелени 
площи 
(дка) 

Дължина 
на 

уличната 
мрежа /км/ 

Дължина  
на 

асфалтови 
улици /км/ 

Натурални п-
ли за бюджета 
на общината 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бенковски 1,560 5 22 3,7 4,8 

2 Войводиново 1,86 9 22 3,0 3,42 

3 Войсил 1,0910 7 12,5 2,55 3,05 

4 Граф Игнатиево 1,910 25 28 4,00 5,0 

5 Динк 0,560 10 12 1,00 1,58 

6 Желязно 0,160 5 3,5 2,5 2,5 

7 Калековец 1,600 8,5 25 4,2 4,2 

8 Костиево 1,470 5,5 19 2,2 2,83 

9 Крислово 0,640 2,1 10,7 0.573 0,573 

10 Маноле 2,700 9 30 6,8 7,5 

11 Манолско Конаре 0,830 6 12 0,580 1,38 

12 Радиново 0,660 2 10 7,0 7,565 

13 Рогош 2,240 13 29 6,0 6,6 

14 Скутаре 1,990 13 29,5 4,0 5,2 

15 Строево 1,240 15 22 0.100 0,100 
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1 2 3 4 5 6 7 

16 Труд 2,540 16.5 39 38,0 38,0 

17 Трилистник 0,630 3 9,7 9,0 9,0 

18 Царацово 1,090 10 18,9 4,0 5,34 

19 Ясно поле 0,690 10 12 1,6 2,38 

 ВСИЧКО 25,461 170,1 366.80 100,8 111,02 

 

От проведената анкета с кметовете на населените места и местните 

общности става ясно, че почти всички жители оценяват състоянието на уличната 

мрежа като лошо и е необходимо асфалтиране, тротоари и канавки.  

 
 Железопътна инфраструктура 

 
Наличието на стабилизирана частично модернизирана железопътна 

инфраструктура поставят общината в благоприятно положение спрямо 

функциите, който тя развива и ще продължава да развива в бъдеще, а именно 

производствени и логистично-складови дейности. Добре развитата жп-структура, с 

всички си елементи и при добро съчетание с добре развит автотранспорт ще 

укаже и 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 (Тракия 

икономическа зона) ще стимулира затваряне на жп-пръстена между отделните 

подзони в рамките на агломерация Пловдив. 

През територията на oбщина Марица преминават следните жп линии: 

 Пловдив - Стара Загора - Бургас (№ 8), която на територията на 

община Пловдив се е развила в две направения: 

а) Пловдив-Филипиново-Скутаре - линията е единична и електрифицирана; 

б) Пловдив разпределителна Изток-Тракия-Скутаре - линията е двойна и 

електрифицирана. 

 Филипово - Панагюрище (№ 81) - линията е единична и не е 

електрифицирана. 

 Филипово - Карлово (№ 82) - линията е единична и електрифицирана. 

Един от основните приоритети на ДП”НКЖИ” е преструктурирането на ж.п. 

възел Пловдив, който заема стратегическо местоположение в транспортната 

схема на страната. Разработен е проект „Развитие на железопътен възел 

Пловдив”, който включва модернизация на ж.п. гари Пловдив, Пловдив 

Разпределителна, Крумово, Тракия, Скутаре и ж.п.участъци Пловдив-Крумово и 

Пловдив-Скутаре, както и модернизация на ж.п. гара Филипово и на ж.п.участък 

Пловдив-Филипово-Скутаре. 

На територията на община Марица проектът предвижда: 

- ж.п. участък Филипово-Скутаре: Запазено е съществуващото трасе с 

проектна скорост 80 km/h. Предвижда се трасето да бъде подновено и 



82 

изграждане на отводнителни съоръжения. Съществуващите метални 

мостове са предвидени за разрушаване и изграждане на стоманобетонни. 

Обектът се намира североизточно от гр.Пловдив и югозападно от 

с.Войводиново, където съществуващата железопътна линия пресича 

ул.”Брезовско шосе”. Проектното решение на пресичането предвижда 

премахване на съществуващия прелез и изграждане на надлез над жп 

линията; 

- гара Скутаре: Предвиждат се четири коловоза, като всички са приемно-

отправни. Проектирани са 3 нови перона. Заложено е премахване на ж.п. 

прелеза след гарата и изграждане на нов пътен надлез, свързващ 

землищата на селата Трилистник и Рогош; 

- ж.п. участък Тракия-Скутаре: Проектното трасе е по съществуващата 

следа, като геометрията позволява скорост 160 км/час. За двата 

съществуващи пътя се предвижда подмяна на релсите. Трасето е развито 

така, че да се впише в съществуващите съоръжения - мост над р.Марица, 

надлез ”Скобелева майка” и надлез при Околовръстен път. На км 15+623 

се предвижда нов пътен надлез. 

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. 

Цялостната реализация на проект „Развитие на железопътен възел 

Пловдив” ще допринесе за модернизацията на съществуващата жп 

инфраструктура, съгласно европейските стандарти и транспортни политики, 

увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на 

възможностите за поемане на прогнозирания трафик, увеличаване скоростта на 

движение на влаковете, удовлетворяване на европейските изисквания за 

оперативна съвместимост и подобряване на безопасността при експлоатация на 

железопътната инфраструктура. 

Друго предимство на наличието на развит жп транспорт е възможността той 

да се използва за обслужване на жителите на населени места, отстоящи на 10 – 

15 км около Пловдив.  

Общият устройствен план на община Пловдив изследва възможностите за 

това чрез използването на съществуващите жп трасета за въвеждането на т.н.  

„Бърз трамвай“ (S-bahn) в системата на масовия обществен пътнически транспорт. 

От общо 19 села в община Марица, за 11 от тях жп транспортът може да 

играе значителна роля, пред вид близостта им до жп пункт, който да ги обслужва. 

Това са: 

- Кадиево; Радиново; Бенковски; Войсил – с център Кадиево; 

- Строево; Труд – с център Труд; 

- Крислово; Калековец; Войводиново – с център Войводиново; 
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- Скутаре; Трилистник; Рогош – с център Скутаре.  

В случай, че жп транспортът предложи приемливи времепътувания към и от 

град Пловдив, където развитието на социалното обслужване е на по-високо ниво, 

а и много от жителите на община Марица работят в Пловдив, това безспорно ще 

повиши качеството на живот в общината, от една страна, а от друга – ще намали 

транспортното натоварване в Пловдив, а оттам и на екологичната обстановка. 

В настоящия момент времепътуването между посочените центрове е: 

- Кадиево – Пловдив - 15 мин.; 

- Скутаре – Пловдив през гара Тракия – 17 мин.; Скутаре – Пловдив през 

гара Филипово – 19 мин.; Скутаре – Филипово – 9 мин.; Скутаре – Таркия – 

7 мин.;  

- Труд - Пловдив - 17 мин; Труд - гара Филипово - 7 мин.; 

- Бенковски; Войсил. Този участък на жп мрежата не е електрифициран. 

Времепътуването от Бенковски до Пловдив е 45 мин., като до гара 

Филипово се пътува 35 мин. 

 
 Въздушен транспорт 

 
На територията на общината е разположена авиобаза „Граф Игнатиево“, на 

която е извършена цялостна реконструкция и модернизация на инфраструктурата, 

превръщайки я в най-съвременното и модерно летище на Балканите, оборудвано 

по стандартите на НАТО и ИКАО. Практически авиобазата няма значение за 

икономическото развитие на общината, освен чрез предоставяне на услуги от 

населението за работещите в този обект. 

В същото време, общината е разположена много близо до международно 

летище – това край гр. Пловдив (на около 18 км).   

 

 Масов обществен пътнически транспорт 
 

Обслужването на населението с масов транспорт става от междуселищни 

автобусни линии и маршрутни линии на гр. Пловдив. Маршрутите към Община 

Марица са с начална точка Автогара „Север” - гр. Пловдив. На настоящия етап 

има автобусни линии от Пловдив до Радиново – Костиево, Труд – Строево,  

Скутаре, Рогош и Маноле.  

Между самите населени места в територията, обаче, той не е оптимизиран 

или липсва като обществена услуга.  

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 и нетрудови 

пътувания на населението (обучение, здравеопазване, култура).   

Както стана дума по-горе, въвеждането на т.н.  „Бърз трамва 
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й“ (S-bahn) в системата на масовия обществен пътнически транспорт ще 

допринесе за значителното подобряване на масовия транспорт и превръщането 

му във фактор за стабилизиране на демографските показатели на община 

Марица. 

 
* 

                                             *            * 
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.  

 Републиканската пътна мрежа е в сравнително добро състояние. 

Преминаването на участъци от републиканската пътна мрежа през населените 

места, обаче, влошава екологичното състояние и е голяма заплаха за 

общественото здраве. Необходимо е изграждане на обходните трасета. 

 Общинската пътна мрежа е в сравнително добро 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 

връзка със съседните общини Раковски (Ясно поле - гр. Раковски); към Община 

Съединение, към община Калояново (Динк - Дълго поле); към Садово (Маноле - 

Рогош - Садово). 

 Добре развита и частично модернизирана жп инфраструктура. 

 Необходимо е доразвитие на масовия обществен пътнически транспорт. 

 
 
      2.6.2. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 
 

 Водоснабдяване 
 

Община Марица включва 19 населени места. Към настоящият момент 

всички те са водоснабдени и са 100% свързани към водоснабдителната мрежа. 

Мрежата се стопанисва от експлоатационното дружество ВиК ЕООД - Пловдив.  

Селищата в Общината се водоснабдяват от 24 бр. сондажни кладенци 

посредством 9 бр. помпени станции.  

 

 



85 

№ 
Водоснабдителна система - тип на 

водовземното съоръжение 
Място на водоползване 

1 ПС "Труд"- ТК1, ТК2, ТК3, ТК4 Труд, Строево 

2 ПС " Войводиново"- 2бр. ТК Войводиново, Желязно 

3 ПС "Бенковски"- 4бр. ТК Бенковски, Войсил, Радиново 

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 

 
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. 

Повечето помпени станции са над 30 годишни. Около 35 % от сградите се 

нуждаят от основен ремонт. Техническото оборудване е остаряло, помпените 

агрегати са с висок разход на електроенергия. 

Съгласно „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 

(2018 г.) състоянието на довеждащите водопроводи и разпределителните мрежи е 

показано на следващата таблица.  
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Водоснабдител-
на система (вкл. 

нас. места) 

Населено място 
с 

идентифицирано 
несъответствие 

Несъответствие 
(вид/причина) 

Мерки за постигате на  
съответствие 

ВС 
"Войводиново" 
с. Войводиново 
с. Желязно 

с. Войводиново 

Мрежа: Лошо състояние, 
високи загуби и чести аварии 
по разпределителната 
водоснабдителна мрежа на с. 
Войводино. 

Мрежа: Реконструкция на 
участъци от 
разпределителната мрежа и 
подмяна на арматурите и 
съоръженията по мрежата на 
с.Войводино. 

ВС "Калековец" 
с. Калековец 
с. Крислово 
с. Динк 

с. Калековец 

Довеждащи в-ди: Лошо 
състояние, чести аварии и 
високи загуби по довеждащите 
водопроводи за село 
Калековец. 

Довеждащи в-ди: 
Реконструкция на участъци от 
външни водопроводи на с. 
Калековец. 

Мрежа: Лошо състояние, 
високи загуби и чести аварии 
по разпределителната 
водоснабдителна мрежа на с. 
Калековец. 

Мрежа: Реконструкция на 
участъци от 
разпределителната мрежа и 
подмяна на арматурите и 
съоръженията по мрежата на 
с.Калековец. 

ВС "Маноле" 
с. Маноле 
с. Манолско 
конаре 
с. Ясно поле 

с. Маноле 

Довеждащи в-ди: Лошо 
състояние, чести аварии и 
високи загуби по довеждащите 
водопроводи за село Маноле. 

Довеждащи в-ди: 
Реконструкция на участъци от 
външни водопроводи на с. 
Маноле. 

ВС "Рогош - 
Скутаре" 
с. Рогош 
с. Скутаре 
с. Трилистник 

с. Рогош 

Мрежа: Лошо състояние, 
високи загуби и чести аварии 
по разпределителната 
водоснабдителна мрежа на с. 
Рогош. 

Мрежа: Реконструкция на 
участъци от 
разпределителната мрежа и 
подмяна на арматурите и 
съоръженията по мрежата на 
с. Рогош. 

с. Скутаре 

Мрежа: Лошо състояние, 
високи загуби и чести аварии 
по разпределителната 
водоснабдителна мрежа на с. 
Скутаре. 

Мрежа: Реконструкция на 
участъци от 
разпределителната мрежа и 
подмяна на арматурите и 
съоръженията по мрежата на 
с. Скутаре 

ВС "Труд" 
с. Труд 
с. Строево 

с. Труд 

Довеждащи в-ди: Лошо 
състояние, чести аварии и 
високи загуби по довеждащите 
водопроводи. 

Довеждащи в-ди: 
Реконструкция на участъци от 
външни водопроводи на с. 
Труд. 

Мрежа: Лошо състояние, 
високи загуби и чести аварии 
по разпределителната 
водоснабдителна мрежа на с. 
Труд. 

Мрежа: Реконструкция на 
участъци от 
разпределителната мрежа и 
подмяна на арматурите и 
съоръженията по мрежата на 
с. Труд.  

ВС "Царацово" 
с. Царацово 

с. Царацово 

Мрежа: Лошо състояние, 
високи загуби и чести аварии 
по разпределителната 
водоснабдителна мрежа на с. 
Царацово. В системата липсва 
измерване на водните к-ва. 

Мрежа: Реконструкция на 
участъци от 
разпределителната мрежа и 
подмяна на арматурите и 
съоръженията по мрежата на 
с. Царацово. 
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Водоснабдител-
на система (вкл. 

нас. места) 

Населено място 
с 

идентифицирано 
несъответствие 

Несъответствие 
(вид/причина) 

Мерки за постигате на  
съответствие 

ВС "Граф 
Игнатиево " 
с. Граф 
Игнатиево  

с. Граф Игнатиево 
Качество на водите : 
повишено съдържание на 
нитрати 

Качество на водите: 
Осигуряване на съответствие 
с изискванията на Директива 
98/83/ЕС по допустима 
концентрация на нитрати 

 

Проведената анкета сред населението (чрез кметовете) показва, че почти 

във всички населени места се предлага подмяна на остарялата водопроводна 

мрежа, почти изцяло изградена от остарели материали. 

През 2020 г. са в ход изпълнение на 2 проекта, финансирани по  Програма 

за развитие на селските райони - „Рехабилитация и реконструкция на 

водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево“ и „Доставка и монтаж на   

пречиствателно съоръжение  за питейни води в с.Граф Игнатиево“. 

 

 Канализация 
 

В община Марица няма цялостно изградена канализационна система. 

Частично изградена по стопански начин такава има в селата Труд, Граф 

Игнатиево, Маноле и Калековец, които заустват без пречистване в повърхностни 

водни обекти и предизвикват осезаемо отрицателен екологичен ефект. 

Отпадъчните води от бита и производството, които не са включени в 

изградената канализационна мрежа, се заустват директно в почвата чрез попивни 

септични ями. 

Степента на изграденост на канализационната мрежа е различна – в селата 

Войводиново, Царацово, Рогош, Граф Игнатиево и Трилистник е около 80%, с. 

Калековец – около 60%, а в останалите населени места е под 20% или изобщо 

липсва . 

Пречиствателни станции (ПСОВ) за отпадъчни води има изградени в 

периода 2012 – 2015 г. в с. Бенковски и с. Трилистник, заедно с довеждащи 

колектори до ПСОВ и канализационни мрежи I етап. 

В периода 2015 – 2020 г. със собствени средства на общината са изпълнени 

още и: частична канализация за дъждовни води и второстепенна канализационна 

мрежа в с. Рогош, с. Маноле, с. Бенковски, с. Граф Игнатиево, с. Строево, с. Труд, 

с. Скутаре и с. Радиново. 

Съгласно „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 

(2018 г.), за опазването на околната среда от вредните последици, причинени от 

заустване на отпадъчни води от населени места, като приоритетни са определени 

инвестициите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за 
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пречистване на градските отпадъчни води и съответното българско 

законодателство. Мерките, които се предвиждат включват: Изграждане и 

реконструкция на канализационната мрежа и съоръжения към нея, довеждащи 

колектори и ПСОВ за агломерации между 2000 и 10000 ЕЖ, както следва: 

 

No Агломерация 
Брой 
е.ж.* 

Покритие, 
% 

ПСОВ 
да/не 

Отстра-
няване 
на  N, P 

Несъответствие/ 
Недостатъци  

Мерки 

Агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. 

2 
Рогош-
Скутаре 

5619 14% НЕ НЕ 
Канализационна система: 

Липса на цялостно 
отвеждане и пречистване. 

Осигуряване 
на цялостно 
отвеждане и 
пречистване. 

7 Труд 4301 90% НЕ НЕ 

Канализационна система: 

Липса на цялостно 
отвеждане и пречистване. 

Осигуряване 
на цялостно 
отвеждане и 
пречистване. 

Недостатъчен 
хидравличен капацитет на 
част от каналите. 

Подмяна на 
клонове с 
недостатъчен 
капацитет; 

20 Маноле 2880 17% НЕ НЕ 

 Канализационна 
система: Липса на 

цялостно отвеждане и 
пречистване. Висока 
инфилтрация. 

Осигуряване 
на цялостно 
отвеждане и 
пречистване. 

25 Войводиново 2635 9.5% НЕ НЕ 

 Канализационна 
система: Липса на 

цялостно отвеждане и 
пречистване. 

Осигуряване 
на цялостно 
отвеждане и 
пречистване. 

26 Калековец 2625 18% НЕ НЕ 

 Канализационна 
система: Липса на 

цялостно отвеждане и 
пречистване. 

Осигуряване 
на цялостно 
отвеждане и 
пречистване. 

29 Царацово 2473 0% НЕ НЕ 
 Канализационна 
система: Липса отвеждане 

и пречистване. 

Осигуряване 
на отвеждане и 
пречистване. 

 
 

Предвижда се селата Царацово, Труд и Войводиново ще отвеждат 

отпадните си води до ПСОВ- Пловдив. 

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. 

 С оглед разширяване обхвата  на канализационните системи в населените 

места община Марица разполага с проектна готовност, посочена в следващата 

таблица. 
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Населено 

място 

  
Е.Ж. 

Проектна готовност ПСОВ 
Проектна готовност 

Канализационна мрежа 

Забележка Проектна 
готовност 

ПСОВ 

Разреше-
ние за 
строеж 

Стойност с 
ДДС, лева 

Проектна 
готовност 

канализацион-
на мрежа 

Разреше-
ние за 
строеж 

Стойност с 
ДДС, лева 

Рогош 5619 идеен проект не 3015600.00 
работен 
проект 

не 7 750 139.57 

Стойността за проектна 
готовност за канализационна 
мрежа е формирана от 
обекти: "Колектор до ПСОВ",  
"Гл.ко-лектор III и канали 
1,2,3,4,5, 6и7", Гл.кол.IV 

Труд 4301 работен проект да 1443536.99 
работен 
проект 

не 
20820066.00
. 

Към графа "Проектна 
готовност ПСОВ" е записана 
стойността на изготвен 
работен проект за 
"Канализационен Колектор, 
заустващ отп.води от с.Труд в 
канализационна мрежа на 
гр.Пловдив и съоръжения към 
него" с РС №159/28.05.2019г. - 
Същият е одобрен за  
финансиране от ПУДООС   

Маноле 2880 работен проект да 3529371.88 
работен 
проект 

не 
12633170.10
. 

Стойността на "ПСОВ 
с.Маноле и с.Манолско 
Конаре" включва подобект 
"Колектор до ПСОВ". 
Стойността за "Канализация" 
включва обекти от 
канал.система на с. Маноле;  
с.Манолско конаре-колектор I, 
мрежа, напорен тръбопровод 
до конолшзоция с.Маноле 
(към ПСОВ); канализация на 
селото. 
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Войводиново 2635 друго  не   
работен 
проект 

не   

Предстояща процедура за 
инжеренинг - Проектиране и 
строителство на ПСОВ 
с.Войводиново; Доизграждане 
на Гл.колектор I и дъждопрел-
ивник,  довеждащ колектор до 
ПСОВ и захранващ 
водопровод  към ПСОВ"; 
Предвижда се към ПСОВ 
Войводиново да се включат за 
пречистване и отпадъчните 
води от с.Желязно. 
Предстояща процедура за 
проектиране на 
"Второстепенна 
канализационна мрежа 
с.Войводиново", „Довеждащ 
колектор за отпадъчни битово-
фекални води от с.Желязно и 
включването им към 
канализационната мрежа на 
с.Войводиново" и 
"Канализация на с.Желязно"  

Калековец 2625 идеен проект не 5023629.60 
работен 
проект 

не 7905169.00 

Предвидено е към ПСОВ 
Калековец да се включат за 
пречистване отпадъчните 
води и на с.Динк и с.Крислово.    

Царацово 2473 идеен проект да 2493370.80 
работен 
проект 

не 7986020.00 

Стойността на ПСОВ 
Царацово включва довеждащ 
колектор до ПСОВ и 
захранващ водопровод до 
ПСОВ 
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                                                          * 
                                                  *              * 

 Изводи за състоянието на ВиК инфраструктурата: 

 Почти всички водоеми са в задоволително състояние, но оборудването е 
старо и амортизирано.  

 Някои от довеждащите водопроводи са в лошо състояние. 

 Разпределителната мрежа почти навсякъде е аморитизирана, изградена 
главно от етернитови и стоманени тръби и е необходима подмяната им. 

 Липсата на ПСОВ (с изключение на с. Бенковски и с. Трилистник) води до 
заустване на непречистени води във водоприемниците, което е предпоставка 
за здравен риск на населението. 

 Липса или недостатъчно покритие на населените места с канализационна 
мрежа. 

 Доизграждането на канализационната система е предпоставка за 
подобряване на състоянието на околната среда и качеството на живот. 

 
2.6.3. Енергийна инфраструктура 
 

 Електроснабдяване 
Електрозахранването на общината се осъществява чрез въздушни и кабелни 

изводи 20 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” - захранват товарите, разположени по 

Голямоконарско шосе, част от промишлена зона Радиново - Бенковски и селата 

Радиново, Царацово, Бенковски, Войсил. Към тези електропроводи са 

присъединени над 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” - 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”. Електропроводите са сравнително стари, с голяма дължина и множество 

трафопостове и отклонения, поради което са със завишена аварийност;  

- ВЛ 20 кV „Войводиново” - основният товар е съсредоточен в обектите, 

изградени върху територията на бившето ДЗС и с. Войводиново;  

- ВЛ 20 кV „Булсафил” - захранва само предачното предприятие;  

- ВЛ 20 кV „Рогош” захранва останалите товари, разположени върху 

територията на с. Скутаре, с. Рогош, с. Маноле и с. Трилистник;  
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- ВЛ 20 кV „Маноле” се захранва от РУ 20 кV на п/ст 110/20 кV „Лаута” - 

достига възлова станция „Свинеугояване” - с. Маноле. Натоварването му не 

надвишава 1,0 MW.  

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. Източниците на захранване, които имат значение за 

електроснабдяване на територията на община Марица са РУ 20 кV към ТЕЦ 

Пловдив и подстанция „Царацово“.  

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 подстанция 20 kV 

„Царацово”, захранвана с въздушно от далекопровод 110 kV „Строево“. Изградени 

са също и възлови станции 20 kV „Шнайдер електрик”, „Либхер”. Новата подстанция 

20 kV „Царацово”, освен с РУ 20 kV на ТЕЦ „Пловдив север” е свързана и с новите 

възлови станции 20 kV „Либхер” и „Шнайдер Електрик” и възлова станция „ 

Радиново“.  Свързана е с 4броя преминаващи в непосредствена близост до нея 

въздушни електропровода 20 kV „Костиево” и „Царацово”, Войсил и Голямоконарско 

шосе, както и с 6 бр. от кабелните пръстени 20 kV, обхващащи трафопостовете 

20/0,4 kV, разположени и предназначени да захранват потребителите на 

територията на промишлена зона Радиново-Бенковски. 

Очакваното развитие на промишлените и другите видове дейности в община 

Марица, респективно очакваните нови електрически товари като следствие от това, 

налагат съответстващо развитие на електроенергийната мрежа, а именно:  

• Изграждане на нова кабелна линия 20кV от подстанция „Царацово“ до нова 

възлова станция „ Бенковски“, модернизация на същ. възлова станция „Бенковски“, 

изграждане на пръстен  с кабелна линия 20kV от възлова станция „ 6-ти километър“ 

до  с. Костиево. 

• Изграждане на нови ТП и свързването им към мрежата СН.  

Цялостното развитие на електрозахранването на община Марица ще става 

посредством инвестиции на електроенергийния оператор „ Електроразпределение 

юг“ ЕАД. 
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 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”, с концесионер 

„СИТИГАЗ”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. 

Към настоящия момент отчасти са газифицирани селата Труд, Царацово, 

Радиново, Бенковски, Костиево. 

Има изготвени проекти с издадени разрешения за строеж за цялостна 

газификация на с. Труд, частично за с. Царацово, газифициране  на промишлени 

предприятия извън урбанизираната територия на селата 

Труд,Бенковски,Костиево,Радиново, Скутаре и Граф Игнатиево. 

Газифицирани  общински обекти са: училището и детската градина в с.Труд, 

училището и детската градина в с. Царацово. 

На компресирана газ са училищата в с. Маноле и с.Граф Игнатиево, както и 

детската градина в с. Костиево. 

Има изготвени проекти за газифициране на ЦДГ с.Маноле с компресирана газ 

и построена площадка за бъдещото газохранилище. 

 

                                                          * 
                                                  *              * 

Изводи за състоянието на енергийната инфраструктурата: 

 Добре развита електроснабдителна система. 

 Очакваното нарастване на електрическите товари, особено в индустриалните 

зони, налагат доразвитие на електроенергийната мрежа. 

 Наличието на газификация е предпоставка за ускореното развитие на 

производствено-складови и обслужващи дейности. 

 Разширяването на газоснабдителната система ще доведе до подобряване на 

състоянието на околната среда.    
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2.6.4. Комуникационна инфраструктура 
 

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.  

Трите основни групи телефонни кабели извън населените места са:  

- 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 характер на транзитно преминаващи – предназначени за връзка със 

селища извън територията на община Марица или за други специфични нужди 

Селищата са обезпечени с кабелни и интернет връзки. Доставчик на интернет 

за административния център – Cooolbox, скорост до 1Gbps и за кметствата – 

Булсатком, Ланстар, Виваком, със скорост до 100Mbps. 

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.  

 
Очаква се, че е възможно развитие единствено на селищната мрежа и то при 

условие, че има заявки за присъединяване на нови абонати. Увеличаване на броя и 

видовете услуги, които се предоставят от мобилните оператори за по-добро 

качество на услугите.  

 
 

2.7. Анализ на състоянието на селищната мрежа и на жилищния сектор 

 
2.7.1.Селищна мрежа – функционална и типологична характеристика на 

населените места 
 

По своят генезис селищната мрежа на община Марица не се отличава от 

начина на възникване и развитие на селищата в Горнотракийската низина. В сега 

действащия Класификатор на населените места в Р. България на територията 

на община Марица са включени общо 19 населени места. Те са от типа „купни 

селища“, формиращи немалки по площ землища. Всички населени места (НМ) в 

общината попадат в пояса с надморска височина от 100 до 199 м.  

Селищната мрежа включва само села. За състоянието на селищната мрежа  
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представа дава показателят „гъстота на селищната мрежа“. Той изразява броя на 

селищата на 100 км2 от територията на общината. За община Марица този 

показател е 5,6, при среден за област Пловдив – 3,6 , а за страната – 4,8 селища 

на 100 км2. 

Типологичната и функционалната характеристика на населените места в 

общината се определя на основата на различни критерии, а именно: 

- демографски критерий – брой на населението; 

- административен статут – вид на НМ и административни функции; 

- обслужващи функции и др. 

 В таблица 2.7.1 са посочени типа и категорията на НМ към 2019 г.  
Таблица 2.7.1 

Типологична характеристика на населените места в община Марица 

Населени места 
Брой 

население 
2019 г. 

Вид категория 

Градоустрой-
ствена 

Функ-
цио-

нална 

Адм. статут 
 

Общ. Марица 30834 средна община 4 Община 

с.Бенковски 1276 средно село 5 Кметство 

с.Войводиново 2040 голямо село 4 Кметство 

с.Войсил 1017 средно село 6 Кметство 

с.Граф Игнатиево 1775 средно село 5 Кметство 

с.Динк 907 малко село 6 Кметство 

с.Желязно 369 малко село 6 Кметство 

с.Калековец 2507 голямо село 4 Кметство 

с.Костиево 1711 средно село 5 Кметство 

с.Крислово 632 малко село 6 Кметство 

с.Маноле 2702 голямо село 4 Кметство 

с.Манолско Конаре 745 малко село 6 Кметство 

с.Радиново 721 малко село 5 Кметство 

с.Рогош 3012 голямо село 4 Кметство 

с.Скутаре 2461 голямо село 5 Кметство 

с.Строево 1539 средно село 5 Кметство 

с.Трилистник 763 малко село 5 Кметство 

с.Труд 3961 голямо село 4 Кметство 

с.Царацово 2103 голямо село 5 Кметство 

с.Ясно поле 593 малко село 6 Кметство 

Източник:МРРБ. Категоризация на административно териториалните и териториалните 
единици 

 
 По отношение на демографския критерий – брой на населението, се 

прилага нормативно определената т.нар. „градоустройствена категория на 

населените места“. По този критерии населените места в общината попадат в 

следните групи: 
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- малки села (от 251 до 1000 д.) – 8 бр.; 

- средни села (от 1000 до 2000 д.) – 5 бр.; 

- големи села ( от 2000 до 5000 д.) – 6 бр. 

По административен статут населените места в общината попадат в 

групата на села, изпълняващи функциите на кметства. Критериите за 

административния статут на населените места са нормативно определени – като 

критерият е отново демографски: за кметство – минимален брой население 350 д. 

и за наместничество – до 350 д.  

Функционалната категоризация също е нормативно определена. 

Населените места от общината попадат в следните категории: 

- категория 4 – 5 населени места; 

- категория 5 – 8 населени места; 

- категория 6 - 6 населени места.  

Опорни обслужващи центрове. Една от важните селищни функции на 

населените места е обслужващата. Тя е свързана с функционирането на 

определен вид обслужващи обекти – на образованието, здравеопазването, 

културата, местното самоуправление, вероизповеданията. Критерий за разкриване 

на съответните обслужващи обекти е наличието на определен брой потребители.  

Наличието на комплекс от обслужващи обекти е основание съответното 

населено място да изпълнява функциите на обслужващ център. Категорията на 

селищните обслужващи центрове се определя от набора на обслужващи обекти и 

честотата на възникване на потребностите от услуги. Критериите за това са 

наличие на средищно училище, седалище на практика на общопрактикуващи 

лекари и др. 

На базата на анализите и оценките на бюджетните социални услуги (Виж  

т.2.4.2.) в община функции на вторични обслужващи центрове са селата 

Бенковски, Граф Игнатиево, Строево, Маноле, Калековец и Рогош. 

 Центровата обслужваща система на община Марица има специфичната 

особеност - основният обслужващ център, базиран на функциите за по-високо 

специализирани услуги (средни общообразователни и професионални училища, 

болнично обслужване, част от административното обслужване, вкл. и по линия на 

съдопроизводството и обществения ред и сигурност и др. се осъществява извън 

общината – в община/град Пловдив. Извън община Марица (в гр. Пловдив) е и 

седалището на Общинския съвет и на Общинската администрация.  

 Локалните обслужващи центрове са свързани с дейността на обслужващи 

обекти, обхващащи ежедневни и частични периодични обслужващи функции  

  

 Състояние на селищната среда. Представа за облика на населените 

места дават физическите качества на селищната среда. Една от основните 

функции на местната власт е свързана с подобряване на елементите на 

селищната среда, които са с публичен характер – улици и прилежащите им 



97 

тротоари, площадни пространства, зелени площи, улично осветление и др. 

Ежегодно с приемането на общинския бюджет и на капиталовата програма 

се осигуряват инвестиции за подобряване облика на населените места. Освен със 

собствени средства с инвестиционен характер, подготвят се и проекти с външно 

финансиране, насочени към подобряване качествата на публичните пространства 

на населените места. 

Основните резултати, постигнати в анализирания период, насочени към 

подобряване физическите качества на селищната среда, са свързани и с 

изпълнение на мерки и проекти, включени в основния планов документ на 

общината - Общински план за развитие на община Марица - 2014-2020 г. 

С проекти, финансирани от целевата субсидия и от собствени приходи, са 

извършени ремонти и рехабилитация на улици в селата на общината. С проекти, 

свързани с ремонти и реконструкция на канализационната мрежа, в населените 

места се асфалтират и уличните платна.  

 За анализирания период (2014-2020 г.) е осъществено мащабно 

подобряване качествата на селищната среда на населените места в общината. 

Това е осъществено чрез реализацията на редица проекти. Подробен преглед на 

проектите, свързани с подобряване на селищната среда е направен в т.2.9. 

(Административен капацитет) 

 
2.7.2. Жилищен сектор 

 
Обитаването, като една от основните селищни функции, е свързано и със 

състоянието на жилищния сектор. Анализите и оценките на този сектор включват 

оценка на количествените показатели и качествената характеристика на жилищата. 

 

 Количествени параметри на жилищния сектор 

 

Обект на анализа е състоянието на жилищния фонд. За целта се ползват 

утвърдени в практиката показатели като: 

 брой жилищни сгради; 

  брой жилища; 

  размер на жилищната площи;  

 

 Жилищни сгради 

Последната официална статистическа информация за жилищния сектор е за 

2018 г. Към тази година на територията на община Марица има общо 12 019 жилищни 

сгради. Основната част от тях са еднофамилни и една малка част – многофамилни. а 

единични – в някои от селата на общината – с. Труд, Скутаре, Маноле, Трилистник и 

др.  
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За анализирания период (2014 – 2018 г.) в общината са въведени в 

експлоатация общо 184 нови жилищни сгради. Конкретните данни на въведения в 

експлоатация жилищен фонд в община Марица са, както следва: 

- въведени в експлоатация нови жилищни сгради – общо 184 бр. от които 186 

– нови и 8 – разширени; 

- общ брой жилища във въведените в експлоатация сгради – 206 бр.; 

- размер на бруто жилищната площ в нововъведените жилища – 27 915 м2, в 

т.ч. чиста жилищна площ – 22 884 м2. 

Динамиката на нововъведени жилищни сгради и жилища по години е отразена в 

таблица 2.7.2. 

Таблица 2.7.2. 

Години 

Сгради – брой 
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2018 58 56 2 67 10116 8728 1388 

2017 43 39 4 47 6390 5670 720 

2016 38 36 2 43 5432 4544 888 

2015 26 26 - 27 3562 2252 1310 

2014 19 19 - 22 2415 1690 725 

Общо 184 176 8 206 27915 22884 5031 
Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България 

  
Въведените в експлоатация нови жилищни сгради са еднофамилни. Средната 

полезна площ на 1 жилище е 135 м2, а средната жилищна – 111 м2 . Тенденцията е 

ясно очертана – нарастване на броя на нововъведените в експлоатация жилищни 

сгради.   

По отношение на материала, от който са изградени жилищните сгради в 

община Марица, с общ брой 12019, разпределението е, както следва: 

- панелни - 86 бр., или 0,7% от общия брой на сградите; 

- стоманобетонни – 524 бр., или 4,4%; 

- тухлени – 9487 бр., или 78,9%; 

- от друг материал – 1922 бр., или 16,0%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Жилищните сгради, изградени от тухли, се диференцират на такива с бетонна 

плоча и с гредоред, като вторите преобладават. Има и значителен брой жилищни 
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сгради, външните стени на които са от сурови тухли (кирпич) – 1858 бр. С висок 

относителен дял са жилищните сгради от кирпич в селата Динк (38,1%), Строево 

(34,7%), Ясно поле (27,1%), Крислово (26,8%) и др.  

 
 Жилища 

 Вторият важен показател за количествена оценка на жилищния сектор е 

броят на жилищата. Към 2018 г. броят на жилищата в община Марица е 12 960. 

Минималната разлика между броя на жилищните сгради и броя на жилищата се 

обяснява с това, че преобладаващата част жилищните сгради са еднофамилни.  

Важен показател, характеризиращ жилищния сектор е „брой стаи в 

жилищата“. По този показател данните показват, че преобладават жилищата с с 

повече стаи. Броят на едностайните жилища не е голям - 635 от всичките 12 960 

жилища, което е 4,9% от броя на всички жилеща в общината. Двустайните жилища 

са общо 2765 бр. По-масово срещани са тристайните и четиристайните жилища – 

съответно 3924 и 2312 бр. Те са с относителен дял 47,9% от всички жилища. 

Жилищата с 5 и повече стаи са общо 3324 бр. , което е 25,7% от общия им брой. 

Структурата на жилищата по броя на стаите в тях, представена като 

относителни дялове  от общия им брой е представена графично на фиг. 2.7.3. 

 

 
Фиг.2.7.3. Структура на жилищата в община Марица по брой на стаите в тях (%) 

 

Посочените данни за структурата на жилищата по показателя „брой на 

стаите“ показват, че масово срещания тип жилище е с 3 и 4 стаи.  

По населени места анализите показват, че многостайните жилища са по-

често срещани в по-малолюдните населени места. Обяснението за това е, че тези 

жилища за изграждани когато обитателите на едно домакинство са били повече на 

брой и това е налагало да се строят жилища с повече стаи. 

 В характеристиката на жилищата основен параметър е размерът на 
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полезната площ. Статистическите данни показват, че по този показател през 

последните 6 години не са настъпили съществени изменения. Това личи от 

данните в таблица 2.7.3. 

 
Таблица 2.7.3  

Динамика в размера на полезната площ в жилищата в община Марица за 
периода 2014-2018 г. 

Години 

Полезна Полезна площ  

Общо Жилищна Спомагателна 
Площ на 
кухните 

2014 г. 1078203 860858 143818 73527 

2015 г. 1081765 863110 144218 74437 

2016 г. 1087006 867499 144571 74936 

2017 г. 1093009 872843 144815 75351 

2018 г. 1102620 881113 145296 76211 
Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България 

 
 Данните показват, че параметрите на наличната полезна, а и на жилищната 

площ, са почти непроменени в отделните години от периода 2014-2016 г. Чистата 

жилищна площ е 82,0% от полезната площ на жилищата, а спомагателната – 

18,0%.  

 
 Жилищна задоволеност 

На основата на площната характеристика на жилищата в община Марица се 

определя и степента на задоволеност на населението. Към 2018 г. тя е съответно: 

- брой жилища на 1000 д. от населението – 418,3; 

- среден брой обитатели на 1 жилище – 2,39. 

По-обективен показател за жилищната задоволеност на населението на 

общината е „жилищна площ на обитател“. Съпоставката на размера на полезната  

площ в общината (1102620 м2 ) и броя на населението (30 834 д.) дават представа 

за жилищната задоволеност. Към 2018 г. тя е 35,8 м2/обитател, а чистата жилищна 

– 28,5 м2. 

Жилищният стандарт, изразен като жилищна площ на 1 обитател за община 

Марица, е със стойности, които са по-високи от средните за страната – 33,0 м2/на 

обитател. При норматив за жилищно осигуряване от 40 м2/на обитател с наличните  

в община Марица 35,8 м2/на обитател, не се удовлетворяват нормативните 

потребности. При анализа на посочените данни за жилищна задоволеност, следва 

да се посочи, че те включват и жилищната площ на необитаваните жилища. Като се 

има предвид, че част от жилищата в общината се необитаеми, реалният жилищен 

стандарт е значително по-нисък – около 30 --32 м2. 

Въпреки, че общината не поддържа фонд „Общински жилища“, полагат се 

грижи за задоволяване жилищните нужди на част от населението чрез урегулиране 
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за жилищно застрояване и отстъпване на право на строеж или продажба на 

общински имоти.  

 

Изводи и проблеми на селищната мрежа и на жилищния сектор 

a. Селищна мрежа 

 Селищната мрежа, включваща 19 жизнени населени места, е 

фактор за устойчиво териториално развитие. Този извод се 

подкрепя от всички видове групирания и класификации на 

селищната мрежа. 

 Настоящата структура на селищната мрежа дава отпечатък за 

нормалното функциониране на редица дейности с обслужващ 

характер – детски заведения, училища, лекарски практики, 

административни услуги и др. 

 В структурата на селищната мрежа не се очертава селище – лидер, 

което е и причината седалището на общинската администрация да 

е извън границите на общината 

b. Жилищен сектор 

 Преобладаващият тип жилищни сгради са от типа „еднофамилни“, 

като много малко на брой са многофамилните и то основно в 

няколко села; 

 Общината полага грижи за задоволяване на жилищните 

потребности на нуждаещи се жители чрез осигуряване на терени за 

изграждане на индивидуални жилища; 

 Жилищата са с различен брой стаи – като е висок делът на тези с 4 

и повече стаи. Средният брой на обитателите на 1 жилище е 

съпоставим с тричленно домакинство, което е отражение на 

демографската структура в общината; 

 Стандартът на обитаване, изразен с показателя „жилищна площ на 

обитател“, е малко по-нисък от нормативно необходимия. 

 

2.8. Бюджетна политика на община Марица. Общински бюджет 

 

Изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО –Марица е свързано с 

осигуряване на съответния финансов ресурс. Финансирането на някои от мерките 

(проекти и други дейности) с публичен характер, заложени в Програмата за 

реализация, се очаква да бъде със средства от оперативните програми, които ще 
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действат през програмния период 2021-2027 г. Друга, и то немалка част от мерките, 

ще бъдат финансирани със средства от общинския бюджет. Със средства от 

общинския бюджет ще се съфинансират и мерки с публичен характер, финансирани 

основно от оперативните програми. Всичко това налага да се анализират и оценят 

общинските бюджети на община Марица за последните 2-3 години. 

 Предмет на анализа на бюджетите на общината са: 

 Размерът и структурата на собствените и на привлечените приходи; 

 Размерът и структурата на разходните части на общинските 

бюджети. 

При обосноваване на размера на бюджетните приходи и на бюджетните 

разходи за отделните години се спазват изискванията на Наредбата за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години. 

 

 Анализ на приходната част на средствата за бюджетната 2020 г. 

Планираният размер на общите приходи в бюджета на общината за 2017, 

2019 и 2020 г. са, както следва: 

Приходната част в бюджета за 2017 г. е съответно: 

           Общ размер на приходите – 23 378 194 лв., в т.ч.: 

o За делегирани от държавата дейности – 8 966 418лв.; 

o За местни дейности – 14 411 776 лв. 

Приходна част в бюджета за 2019 г. е със следните параметри: 

           Общ размер на приходите – 37 239 969 лв., в т.ч.: 

o За делегирани от държавата дейности – 12 350 886 лв.; 

o За местни дейности – 15 684 301 лв. 

Приходна част в бюджета за 2020 г. е както следва: 

  Общ размер на приходите – 31 175 959 лв., в т.ч.: 

o За делегирани от държавата дейности – 14 312 755 лв.; 

o За местни дейности – 16 863 320 лв. 

 

Анализите на приходните части на бюджетите за 2017, 2019 и 2020 г. 

показват, че е налице тенденция да се планират по-високи размери на приходите, 

като изключение правят данните за 2020 г, които са по-ниски от тези за 2019 г. 

Причината за това е в изискването за по-добра реалистичност при планиране на 

разходите и реално отчетените приходи в предишните години.  

Трансферите от държавния бюджет за делегирани от държавата 

дейности (по линия на общите, целевите и изравнителните субсидии) за 

последните три бюджетни години също бележат тенденция на нарастване. Този 

ръст се обосновава с нарастването на издръжката на основните делегирани от 

държавата дейности в сферата на образованието, на социалното подпомагане и др. 
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В бюджетите за последните 4 години планираният размер на субсидиите от 

Централния бюджет варира в определени граници, а именно: 

- Бюджет 2017 г. – общ размер на трансферите ---10 434 556 лв, в т.ч.:  

- за делегирани от държавата дейности (ДДД) - 8 655 856 лв; 

- за местни дейности – 1 220 800 лв; 

                                - целева субсидия за капиталови разходи – 557 900 лв. 

- Бюджет 2018 г. – общ размер на трансферите - 11 608 412 лв, в т.ч.: 

- за делегирани от държавата дейности (ДДД) - 9 772 412 лв; 

- за местни дейности – 1 237 700 лв; 

                                - целева субсидия за капиталови разходи – 598 300 лв. 

- Бюджет 2019 г. – общ размер на трансферите - 13 562 302 лв., в т.ч.: 

- за делегирани от държавата дейности (ДДД) - 11 454 702 лв; 

- за местни дейности – 1 463 700 лв; 

                                - целева субсидия за капиталови разходи – 643 900 лв. 

- Бюджет 2020 г. – общ размер на трансферите --- 15 370 566 лв, в т.ч.: 

- за делегирани от държавата дейности (ДДД) - 13 181 866 лв; 

- за местни дейности – 1 477 200 лв; 

                                - целева субсидия за капиталови разходи – 711 500 лв. 

Посочените данни за трансферите от Централния бюджет за анализираните 

4 бюджета показват по-ясно нарастване на размера на ДДД. Трансферите за 

местни дейности не се различават със значима динамика. Обяснението за ръста в 

общата субсидия и другите трансфери за ДДД е в нарастването на издръжката на 

тези дейности.Целевата субсидия за капиталови разходи също бележи ръст. 

Местните приходи в годишните бюджети са от няколко източника – от 

местни данъци, от такси, от приходи от общинско имущество, от глоби и др. 

Размерът на планираните местни приходи за последните три години е, както 

следва: 

 Бюджетна 2017 г - 7 993 133 лв. 

 Бюджетна 2018 г. – 8 649 565 лв. 

 Бюджетна 2019 г. – 10 874 995 лв. 

 Бюджетна 2020 г. – 10 808 991лв. 

Планираните с бюджет 2020 г. средства за местни дейности се формират от 

постъпленията от собствени и привлечени източници, като по основни източници 

са, както следва: 

 Приходи за местни дейности в размер на 10 808 991 лв, в т.ч.: 

o Данъчни приходи в размер на 4 056 000 лв; 

o Неданъчни приходи в размер на 6 752 991 лв. 

В структурата на данъчните приходи се включват средствата от  

имуществените данъци. В приходните части на общинските бюджети почти с 

изравнен размер са данъците за недвижими имоти и данък за превозни средства. 
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Лек превес имат приходите от данък за недвижимо имущество. При планирани в 

приходната част на бюджет 2020 г. имуществени и други местни данъци, тези за 

недвижими имоти са в размер на 1 490 000 лв, а от превозни средства – 1 350 000 

лв. На трето място са планираните приходи от данък от придобиване на имущество 

по дарение и възмезден начин – 1 200 000 лв. Незначителни по размер са 

планираните приходи от туристическия и патентния данък. Подобно е 

съотношението на приходите от имуществени и други местни данъци и за 

бюджетните 2018 и 2019 г. 

В структурата на неданъчните приходи с най-висок размер са приходите от  

общински такси (за битови отпадъци, технически услуги, за детски градини и др.). 

Планираният размер на общинските такси в бюджет 2020 е 4 022 920 лв. В 

структурата им с най-голям размер са приходите от такси за битови отпадъци (3 200 

000 лв.), следвани от приходите от таксите за технически услуги (410 000 лв.) и за 

ползване на детски градини (200 000 лв.). 

От планираните и отчетени приходи от местни източници за бюджетните 2018 

и 2019 г. се констатира добра събираемост както на имуществените данъци, така и 

на приходите от такси. Това е индикатор за обективното планиране на приходите в 

бюджетите от местни приходоизточници. В този смисъл се налага изводът за 

бюджетна финансова стабилност на общината.  

 

 Анализ на разходната част на бюджет 2020 г. 

 

От гледна точка на изпълнението на ПИРО интерес представлява разходната 

част от бюджета. В нея се включват средствата, необходими за издръжката на 

дейности, без които общината не може да функционира. Една немалка част от т. 

нар. текущи разходи са насочени за заплати, осигуровки, възнаграждения и 

издръжка.  

Планираните разходи в бюджет 2020 г. са в размер на приходите. Те са 

балансирани с планираните бюджетни приходи от 31 175 959 лв. Това е и основното  

изискване за балансиран бюджет. Същите са планирани в две основни направления: 

o За издръжка на делегирани от държавата дейности в размер на 14 312 755 

лв.  

o За издръжката на местни дейности (по линия на местни приходи и 

трансфер от Централния бюджет) са планиран малко по-голям бюджетен 

ресурс – 14 883 391 лв. 

o За дофинансиране на разходната част на бюджета са планирани 1 379 813 

лв. 

В структурата на текущите разходи в анализираните бюджети за 2027, 2018, 

2019 и 2020 г. за издръжка на държавните дейности се открояват дейност  

„Образование“, дейност „Държавно управление (Общински съвет и Общинска 

администрация)“, дейност „Отбрана и сигурност“ и др. 
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 В структурата на разходите за местни дейности с висок размер са 

средствата за дейност „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, 

„Икономически дейности“, дейност „Образование“ в частта Детски градини и др.  

Анализите на разходните части на бюджетите за трите последни години по 

видове функции (изразени като относителен дял от общия размер на бюджетните 

разходи) показват следното състояние:  

o Разходи за делегирани от държавата дейности по основни функции: 

- за функцията образование се осигуряват между 39% и 41%, като този 

относителен дял е най-висок за бюджетната 2020 г.; 

- делът на средствата за функция „Общи държавни служби“ е почти 

непроменен за последните години и е в рамките на 14 -15%; 

- за функцията „Отбрана и сигурност“ – около 1,5-17%. 

o Разходи за местни дейности по основни функции: 

- функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" – 

24% (от общия размер на разходите) и 51% от разходите за местни 

дейности; 

- функция „Общи държавни служби“ – около 12,3% (от разходите само за 

местни дейности); 

- функция „Образование“ – 9,4% (от разходите само за местни дейности); 

- функция „"Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – около 9,0% и др. 

Разходите за персонал, които включват заплати, възнаграждения, плащания 

към персонала и осигурителни вноски, представляват почти половината от общите 

разходи по отделните пера в разходната част на общинските бюджети. Същите са в 

рамките на планираните разходи, които са с параметри, подобни на  заложените в 

годишните бюджети. 

Делът на планираните разходи за персонал от общия размер на разходите за 

ДДД в бюджет 2020 са 32,0%, а в местните дейности – 63,9%. С висок относителен 

дял са и разходите за издръжка на съответните дейности. При ДДД те са с 

относителен дял – 55,2 %, а при местните дейности – 9,2%.   

Капиталови разходи. Планираните капиталови разходи в бюджет 2020 са 

заложени в Инвестиционната програма на общината за 2020 г., която е на 

стойност 5 613 019 лв. По източници на финансиране те са разпределени както 

следва: 

- от собствени приходи 469 625 лв.; 

- целеви трансфери от ЦБ и ПУДООС – 2 867 169 лв.; 

- собствени приходи - 1 564 789 лв.; 

- целева субсидия – 711 500 лв.; 

- остатък от облигационен заем - 469 501 лв. 

По оперативните програми на ЕС средствата с инвестиционен характер са в 

размер на 5 219 946 лв. Същите са по спечелени проекти за рехабилитация на 
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улици в населени места, ремонт на вътрешна водопроводна мрежа, изграждане на 

спортни площадки и др. 

* 
*               * 

Изводи 

От извършените анализи и оценки на общинските бюджети могат да бъдат 

направени следните изводи: 

 При планирането на общинските бюджети (в техните приходни и разходни 

части) са отчитани изискванията на действащата в страната нормативна 

уредба, касаеща публичните финанси (ЗДБРБ, Закона за публичните 

финанси, Решения на Министерския съвет и др.). 

 Отчитани са още и изискванията и възможностите за осигуряване на: 

- по-висока събираемост на собствените приходи; 

- ограничаване на обема на просрочените вземания от данъчните и 

неданъчните приходи; 

- осигуряване на необходимия бюджетен ресурс за издръжка на 

дейности от сферата на бюджетните услуги; 

- увеличаване на обема на привлечения ресурс и на инвестициите с 

публичен характер и др.. 

 В бюджетите на общината се планира ръст на собствените приходи. 

 В разходната част на бюджетите се залага стабилност в относителните 

дялове на средствата за издръжка на функции и дейности в сферата на 

образованието, социалните дейности, държавни служби и др. 

 Постигнат е добър баланс между планираните и отчетените приходи от 

местни източници - данъчни и неданъчни постъпления (приходи и 

дейности от собственост, постъпления от продажба на нефинансови 

активи и др.). 

 Налице е добра събираемост на данъчните и неданъчни приходи, което 

гарантира бюджетната финансова стабилност на общината.   
.  

 

2.9. Административен капацитет 

 Административен капацитет на общинската администрация 
 

Необходимостта от анализ и оценка на капацитета на общинската 

администрация е продиктувана от ангажиментите ѝ при реализацията на ПИРО – 

Марица 2021-2027. Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие, 

ангажиментите по реализацията на плана са на органите на местната власт – 

Кмета на общината и на Общинската администрация.  
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От тази гледна точка е важно да се направи съответният анализ на 

административния капацитет на общинската администрация. Този анализ има за 

цел да направи оценки на: 

- административната структура; 

- квалификационните характеристики на административния персонал. 

Целта на посочения анализ е да се оценят преките (основни) и допълващите 

ангажименти на отделните структурни звена в общинската администрация към 

провежданите политики, насочени към устойчивото, комплексно и интегрирано 

развитие на общината, заложено в ПИРО. 

 
 Оценка на управленската структура на общинската администрация 
 
Структурата, функциите и числеността на общинската администрация са 

дефинирани от действащия в общината „Устройствен правилник за работата на 

Общинска администрация Марица“, утвърден от Кмета на общината. Както 

настоящата структура на общинската администрация, така и тази от изминалия 

мандат (2015 – 2019 г.) са разработени съгласно принципите и изискванията на 

действащата в страната нормативна уредба (Конституция на Р.България, 

Европейската харта за местното самоуправление, Закон за местното 

самоуправление и местната администрация и др.). Действащата 

административна структура на община  Марица е от началото на мандат 2019-2023 

г. и продължава да е в сила от 01.08.2020 г. В голямата си част тя наследява 

административната структура от предишния мандат.  

 Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от 

Общинския съвет. Последният има 28 члена (общински съветници), представители 

на политически партии. Към Общинския съвет са формирани 9 постоянни комисии. 

Те са в състав от 7 членове, вкл. Председател и Зам. Председател, като някои от 

общинските съветници са членове на повече от 1 комисия. 

Функциите, компетенциите и числеността на отделните структурни звена са 

определени с действащата нормативна уредба и основно със Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и общи и частни закони, които 

уреждат определени страни от дейността на Общинския съвет и на Общинската 

администрация. В това отношение Общинският съвет е приел основния документ, 

който регулира дейността на администрацията и възможностите за публичност на 

действията ѝ, а именно „Устройствения правилник“. 

Анализът на действащата структура на общинската администрация има 

конкретна цел, а именно да установи кои структурни звена и длъжностни лица имат 

определено отношение към изпълнението на Плана за интегрирано развитие на 

общината.  

Вторият акцент в анализа е да се установи дали е налице административен 

капацитет, който да поеме отговорните функции по прилагането на ПИРО и по-
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точно по Програмата за неговата реализация. Този акцент има пряко отношение 

към квалификационните умения и качествата на служителите от Общинската 

администрация. 

Администрацията на Община Марица е структурирана в два типа 

управленски  звена: 

- ръководство на общината, включващо екипа на Кмета на общината, 

кметовете на кметствата и длъжностни, пряко подчинени на кмета; 

- Общинска администрация, структурирана в дирекции и отдели към тях. 

Ръководният екип на Кмета на община Марица, включва 4 заместник 

кметове, с ресори, както следва: 

-    Заместник-кмет по устройство на територията, общинска собственост, 

екология и чистота; 

- Заместник-кмет по програми, проекти и инвестиции; 

- Заместник-кмет по социални политики, младежки дейности, култура и 

спорт; 

- Заместник-кмет по образование и здравеопазване. 

Към ръководния екип на кмета попадат и кметовете на кметства в общината.  

Съгласно Устройствения правилник на Общинската администрация – 

Марица за мандат 2019-2023 г. в структурата на Общинската администрация са 

обособени две основни структурни направления : 

- Обща администрация; 

- Специализирана администрация. 

Звената от двете основни структури - дирекции и отдели - в рамките на 

предоставените им правомощия, осигуряват изпълнението на законите, 

подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет, като 

подпомагат кмета и неговия екип при осъществяване на правомощията им, 

осигуряват технически дейността им и извършват дейности по административно 

обслужване на гражданите и юридическите лица.  

Основните звена, които имат пряко отношение към реализацията както на     

ПИРО – Марица 20121-2020 г., така и на отделни общински секторни стратегически, 

планови и програмни документи, са следните: 

 Обща администрация 

В общата администрация са формирани две основни структурни звена 

(дирекции): 

- дирекция “Обща администрация”; 

- дирекция “Финанси, бюджет и счетоводство”.     

В общата администрация са включени и служителите, изпълняващи 

функциите по административното обслужване в 10-те по-големи кметства в община 

Марица. Последните подпомагат дейността на кметовете на тези кметства.   

  „Специализирана администрация“ 

   В структурата на специализираната администрация са обособени 5 дирекции: 
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- дирекция „Устройство на територията”; 

- дирекция „Програми и проекти”; 

- дирекция „Общинска собственост”; 

- дирекция „Местни приходи”; 

- дирекция „ГРАО“. 

В структурата на някои от дирекциите от Общата и от Специализираната 

администрация са обособени по няколко по-малки структурни звена – отдели.  

Извън структурите на общата и специализираната администрация (освен  

заместник-кметовете и Секретаря на общината) са създадени звена и длъжности, 

които са пряко подчинени на Кмета на общината. Такива са: 

- финансов контрольор; 

- звено за вътрешен одит; 

- звено за обществени поръчки; 

- секретар на Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН): 

- звено за обслужване на Общинския съвет; 

- звено „Човешки ресурси“. 

Някои от посочените структурни звена имат завишени ангажименти и 

отговорности по прилагане на ПИРО - Марица 2021-2027. Такива са звено 

„Обществени поръчки“, дирекция „Планове и проекти“ и експерти от двата отдела 
на дирекция „Устройство на територията“. 

Числеността на персонала в двете структурни звена на Общинска 

администрация е съобразен с вменените им функции.   

Кметът на общината, освен вменените му правомощия по Закона на 

администрацията като едноличен орган на изпълнителната власт в общината, има 

и ангажименти и правомощия и по Закона за регионално развитие. По отношение 

на Плана за интегрирано развитие на общината, Кметът на общината: 

- организира изработването на плана за интегрирано развитие на 

общината и го внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет; 

- представя (в тримесечен срок след приемане от Общинския съвет) 

ПИРО – Марица 2021-2027 в Областния съвет за регионално развитие;  

- ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на 

плана за интегрирано развитие на общината; 

- представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана 

за интегрирано развитие на общината за одобряване от Общинския 

съвет; 

- осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие 

на общината, както и на действията по реализацията му. 

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 
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охрана и опазване на общинската собственост.  

През анализирания период Общинският съвет (основно в предишния му 

мандат) е утвърдил разработените от общинската администрация стратегически, 

планови и програмни документи, които имат пряко отношение към комплексното 

икономическо, социално, инфраструктурно развитие на общината, а именно: 

- Общински план за развитие на община Марица за плановия период 

2014-2020 г. 

- Стратегия за развитие на туризма и туристически маркетинг за 

територията на община Марица – 2016-2020 г.; 

- Стратегия за младежта -2012-2020; 

- План за действие на община Марица за изпълнение на Областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация – 2014-2020; 

- Инвестиционна стратегия на община „Марица” 2012‐2016; 

- Програма за енергийна ефективност – 2016-2020; 

- Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници – 2016-2020; 

- Дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници – 2019-2029; 

 
 Оценка на квалификационните характеристики на персонала 

 

Подборът на кадрите, ангажирани в общинска администрация, е 

осъществяван съобразно изискванията на действащата нормативна уредба. Такива 

са изискванията за съответстващо на длъжността образователно равнище и 

практически опит. Независимо от тези основни изисквания, политиката на община 

Марица е свързана с повишаване на квалификационните умения на служителите в 

общинска администрация. Това се постига с провеждани периодични обучителни 

курсове и програми.  

В анализирания период са провеждани такива квалификационни курсове, 

конференции и др., организирани основно от Института по публична администрация 

и други консултантски фирми, финансирани по ОП „Добро управление“ 

(„Административен капацитет“). Целта на обучителните мероприятия е да се 

повиши компетентността и мотивацията за самоусъвършенстване на водещи 

специалисти в администрацията. Провежданите курсове и конференции са 

краткосрочни – 2-3 дни. 

Само през последните 2 години на анализирания период (2018 и 2019 г.) са 

осъществени 50 обучителни мероприятия и курсове с общо 233 служители на 

Общинска администрация. По-важни и с повече участници са били обучителните 

курсове по следните теми: 
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- Равен достъп до административните услуги за хора с физически и 

ментални увреждания (2018 г.) – 43 участника; 

- Програми и проекти в Общините (2019 г.) -2 участници; 

- Актуални проблеми на местното самоуправление в сферата на 

опазването и възпроизводството на околната среда и водите, 

управление на отпадъци (2019 г.); 

- Отчетност на средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове, счетоводно отчитане и данъчно облагане (2019 г.) – 3 

участника и др. 

Придобитите знания и умения от тези обучителни мероприятия могат да 

бъдат прилагани и при изпълнението на ПИРО – Марица 2021 - 2027, както и при 

изготвяне и изпълнение на други стратегически и програмни документи на 

общината. 

 

 Състояние и насоки за подобряване на административната среда 

 

Електронното управление е едно от важните изисквания за успешното 

реализиране на правомощията и отговорностите на местните власти. То се 

разглежда като основен фактор за подобряване на качествата на 

административна среда.  

В края на програмния период 2014-2020 г. предоставяните електронни услуги 

в община Марица са от ниво II. На потребителите на услуги (граждани и юридически 

лица) се предлагат следните електронни услуги: 

- предоставяне на информация, формуляри, отговори и удостоверения, 

при наличие на КЕП (квалифициран електронен подпис) на получателя 

или чрез ССЕВ (Системата за сигурно електронно връчване); 

- проверка на задължения към МДТ и деловодна справка; 

- заявяване и получаване на информация по реда на ЗДОИ (Закона за 

достъп до обществена информация); 

- общината е участник в СЕОС /Системата за електронен обмен на 

съобщенията/ в държавната администрация от м.11.2017 г. 

Насоките за подобряване на административната среда са насочени към 

реализиране на целта за предоставяне на цялостна електронна услуга от III и IV 

ниво. При реализацията на тези цел ще се внедрят 25 електронни услуги, 

интегрирани в сайта на общината. Паралелно с това се работи и по интеграцията с 

Единния портал за достъп до е-услуги на Държавната администрация. 

Изпълнението на задачата за значимо разширяване на броя на електронните 

услуги в община Марица ще се реализира в първите години на програмния период 

2021-2027 г., т.е. в срока на изпълнение на ПИРО – Марица 2021 -2027.   

Към 2019-2020 г. в община Марица е изградена вътрешна компютърна мрежа 

с конфигурирани VLAN и дефинирани права на достъп до съответните ресурси. 
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Изградена е унифицирана виртуална частна мрежа между 19 кметства и 

административен център с подсигурена непрекъсваема (в режим FAILOVER) 

конфигурация на терминален рутер с SSTP технология и криптиране (AES256) на 

данните. Използва се централизиран сървър с платформа за виртуализация 

VMware. 

Осъществяваният многогодишния процес на електронното управление 

(забавен по редица причини) също е свързан с определени обучителни действия. В 

периода 2015-2020 г. в община Марица са проведени 12 обучителни курса по теми, 

имащи отношение към електронното управление. Общият брой на участниците в 

тези курсове е 65 служители на Общинска администрация. По- важните теми на 

обучителните курсове са: 

- Подобряване на вътрешните процеси и взаимодействие в 

администрацията чрез електронно управление (2018 г.) с 45 участника; 

- Планиране и организация на електронно административно обслужване 

(2018 г.) с 4 участника; 

- Актуални въпроси, свързани с електронизацията на административния 

процес (2017 г.) с 2 участника; 

- Актуални въпроси, свързани с електронизацията на административния 

процес (2020 г.) с 1 участник; 

- Правила за подаване и прием на данни към НАП. Електронни услуги на 

НАП. Практически казуси, промени в програмния продукт ОМЕКС 2000 

(2020 г.) - 1 участник; 

- Електронно възлагане на обществени поръчки (2017 г.) – 1 участник и др.  

 

 Привличане на средства по Оперативните програми 

Част от специалистите в „Специализирана администрация“ през 

анализирания 6 годишен период са участвали в подготовката на проекти, с които  

общината кандидатства за финансиране по действащите в миналия програмен 

период оперативни програми. 

Според информацията на система ИСУН през посочения период община 

Марица е спечелила няколко проекта, финансирани основно от ИСФ – Развитие на 

човешките ресурси и от ЕЗФРСР – Програма за развитие на селските райони. За 

програмния период 2014-2020 г. са приключили, или са в процес на реализация, 

както и очаквано приключване, следните проекти: 

- „Център за интегрирани социални услуги“;  

- „Толкова различни, толкова еднакви“; 

- „Заедно ръка за ръка – творим красота“; 

- „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани 

зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
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събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на 

община Марица"; 

- „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите 

съоръжения в част от населените места на община "Марица" 

- „Подобряване на три спортни площадки в община „Марица“; 

- „(Пре)открий и съхрани.Опазване на нематериалното културно 

наследство в община Марица."; 

- „Насърчаване за социално включване на лица в неравностойно 

положение от населените места на община Марица" и др.  

 

* 

*           * 
 
Основни изводи. 
Анализите и оценките на структурата на Общинска администрация и на 

квалификационните умения на специалистите дават основание за формулиране на 

следните основни изводи: 

 В структурата на общинска администрация са обособени управленско-

изпълнителни звена, които ще имат отношение към подготовката и 

последващата реализация на Плана за интегрирано развитие на община 

Марица за периода 2021-2027 г.. 

 В обхвата на стратегическите и планови документи, разработени от 

Общинската администрация, е подчертана ролята на общинските 

стратегии за развитие на основни сектори и дейности, като акцентът е 

поставен върху годишните планове и програми. 

 Положителен е процесът за оптимизиране на структурата на  

О бщинската администрация, чиято цел е изграждане на ефективно 

функционираща администрация. 

 В практиката на администрацията се прилагат принципите за 

доброто управление - изразяващи се в откритост, прозрачност, 

ефективност и ефикасност. 

 Траен е процесът за .повишаване на личните професионални,  

организационни и управленски умения на служителите в О бщинската 

администрация - чрез изграждане и развитие на система за 

непрекъснато обучение, квалификация и развитие на човешките 

ресурси. 

 Постигната е ефективна координация между отделните  административни 

звена и подобряване на организацията за работа на Общинската 

администрация с цел по-добро обслужване на гражданите. 
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 В периода на изработване на ПИРО – Марица 2021-2027 се налага със 

заповед на Кмета на общината да бъде сформирана целева група от 

специалисти, които да отговарят за: 

- необходимото информационно осигуряване; 

- координацията между експертите от отделните звена на  

Общинската администрация; 

- реализация на Комуникационната стратегия; 

- подпомагане на Кмета на общината в дейността му по 

реализацията на Интегрирания план. 

 
 

2.10. Екологично състояние и рискове 

 
2.10.1. Състояние на околната среда 
 

 Качество на атмосферния въздух 
 
Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-

чист въздух за Европа, Пакет за чистота на въздуха 2013 и Програма за чист въздух 

за Европа и Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на 

атмосферни замърсители и националното законодатерство определят политиката 

на България за управление и контрол на качеството на въздуха с цел защита на 

човешкото здраве и опазване на околната среда. 

Качеството на атмосферния въздух се определя от едновременното 

въздействие между източника на замърсяване, местоположението му и 

климатичните условия. Основните показатели, с естествен или антропогенен 

произход, 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. Формират се в резултат на горивни процеси, индустриални, селскостопански 

и строително-ремонтни дейности, автомобилния трафик, състоянието на пътната 

инфраструктура и др. 

Община Марица е включена в район за оценка и управление на КАВ 

„Югоизточен”  с  код  BG0006. Не е определена като зона с превишени норми на 

основните показатели/замърсители на въздуха. На територията й няма пункт за 

мониторинг на въздуха от Националната система за мониторинг на околната среда. 

Замърсяването с ФПЧ10 е основен проблем за почти всички общини и е 

съотносим и за територията на община Марица. Източници, допринасящи за 

повишаване стойностите на фините прахови чатици в общинската територия са 

битовото отопление, интензивният транспортен трафик, състоянието на пътната 
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настилка и големите площи обработваема земя (при определени земеделски 

дейности, липса на горски пояси и синори).  

Пловдивският въздушен басейн със специфичните си метеорологични 

условия - температурни инверсии (в около 85% от дните), голям процент дни с 

безветрие (около 40% от дните в годината са със скорост на вятъра под 1,5 m/s) и 

мъгли, е силно уязвим към задържане и натрупване на замърсителите. Анализът на 

данните На РИОСВ Пловдив показва обратно-пропорционална зависимост между 

измерените нива на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и измерената температура. През летния период 

с повишаване на средноденонощните температури, измерените стойности по ФПЧ10 

ФПЧ2,5 намаляват, а през зимния сезон с понижаване на температурата и започване 

на отоплителния сезон измерените стойности се повишават. Като цяло, в 

последните години се наблюдава тенденция към намаляване на регистрираните 

стойности на фините прахови чатици и задържането им под установените норми. 

РИОСВ Пловдив контролира, ситуираните на територията на община Марица 

обекти с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Производствените дейности са концентрирани в обособени производствени зони 

около с. Радиново, Бенковски и в стопанските дворове на останалите населени 

места в общината.  

Няма данни за замърсяване на атмосферния въздух в община Марица с 

останалите основни показатели. 

 

Изводи: 

Качеството на атмосферния въздух в общината е добро. Повишени стойности 

на ФПЧ се установяват през отоплителния сезон (твърди горива) и при 

неблагоприятни климатични условия (автомобилен транспорт, земеделски 

дейности). Производствените горивни инсталации и топлоенергийните съоръжения 

използват природен газ и от твърдите горива – дървесен чипс. Голяма част от 

общинските сгради са газифицирани. Една четвърт от населените места са с 

частично изградена газоснабдителна мрежа, като има възможност всички селища 

да бъдат газоснабдени. Природо-географските условия в община Марица 

предполагат развитие на ВЕИ – основно слънчева радиация, в битовия и 

обслужващия сектори. 

 
 Води 

 
Изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/EО, Директива 

98/83/EC за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, 

Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води, Директива 

2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения и 

съответното българското законодателство определят политиката в управлението на 

водите. Дейностите по управлението на водите имат за цел:  
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- осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението;  

- намаляване на броя на авариите и на загубите на вода;  

- намаляване на риска за човешкото здраве от включването на отпадъчни 

води без пречистване в реките и другите водни тела;  

- увеличаване степента на свързаност на населението към 

канализационната мрежа;  

- намаляване на риска от наводнения;  

- намаляване на риска от инфилтрация и замърсяване на почвите и 

подземните води;  

- предпазване на мрежите от претоварване и улесняване на 

експлоатацията и поддръжката им. 

 

 Повърхностни води 

Повърхностните течащи води на територията на община Марица са от 

водосбора на река Марица, чийто басейн се намира в екорегион № 7 „Източни 

Балкани“ в Източнобеломорския район за басейново управление на водите. 

Водните тела са: р. Марица от р. Въча до р. Чепеларска, ГК-2,4,5 и 6 и Марковски 

колектор с код BG3MA500R217, р. Стряма от вливане на р. Пикла до устие с код 

BG3MA400R076, р. Пясъчник от яз. Пясъчник до устие и ГОК-3 , Строево, Труд с код 

BG3MA500R118 и р. Потока от град Съединение до устие с код BG3MA500R128. 

Водите се използват основно за нуждите на селското стопанство и 

промишлеността. Основната отводнителна артерия на територията е р. Марица.  

Участък от р. Марица след устието на р. Чепеларска, тангиращ част от 

южната граница на общината, е определен за чувствителна зона, целяща защита 

на повърхностнте води от повишаване  съдържанието  на  биогенни  елементи  от  

отпадъчни  води  от населените места. Определени са зони за защита на водите и 

за: опазване на стопански ценни видове риба (щука и европейски сом – р. Марица 

от р. Въча до р. Чепеларска), защитени зони по Закона за биологичното 

разнообразие – НАТУРА 2000 и защитени територии по Закона за защитените 

територии. 

По данни на РИОСВ Пловдив за 2019 год. и четирите водни тела имат добро 

химично състояние, а екологичното състояние/потенциал на три от тях е 

определено като умерено. Екологичното състояние/потенциал на водно тяло р. 

Потока е лошо по биологични елементи за качество – дънна макробезгръбначна 

фауна. Отчетени са и отклонения на физико-химичните показатели, свързани с 

органично замърсяване - оротофосфати, общ фосфор, амониев азот, нитритен 

азот, нитратен азот, общ азот, БПК и манган. Причината са заустване на 

непречистени отпадъчни води от населени места, заустване на промишлени 

отпадъчни води и интензивна селскостопанска дейност.  

Основен замърсител на повърхностните води в община Марица е липсата на 

цялостно изградена канализационна система. Степента на изграденост варира от 
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20% до 80%. Изградени са и функционират две селищни пречиствателни станции за 

отпадъчни води (Бенковски и Трилистник). Предприятията с ЛПСОВ заустват и 

производствени води в канализационата мрежа на селата, а там където липсва – в 

прилежащи канали и реки. Контролират се от РИОСВ Пловдив. 

Община Марица има проектна готовност за изграждане и доизграждане на 

канализационните мрежи в населените места, довеждащи колектори и ПСОВ, 

обхващащи отпадъчните води от всички селища. 

 
 Подземни води 

За територията на община Марица са установени две подземни водни тела 

(ПВТ) от един водоносен хоризонт: BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер – 

Горнотракийска низина  и  BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген-Кватернер – 

Пазарджик-Пловдивския район. Включени са в зони за: защита на подземни води, 

предназначени за питейно-битово-водоснабдяване и защита на водите от биогенно 

замърсяване от селскостопански източници (нитратно уязвими зони). За цялата 

територия на община Марица е определена уязвима зона по силата на Директива 

91/676/ЕИО (т. нар. Директива за нитратите) и Заповед № РД – 146/25. 02.2015 г.  

на МОСВ. 

В строежа на ПВТ BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер – 

Горнотракийска низина  участват алувиалните наслаги на р. Марица и нейните 

притоци, пролувиално-алувиалните материали в междуречните масиви, наносните 

конуси и делувиалните наслаги. Представени са от валуни, чакъли пясъци и глини. 

Голямата водообилност на това водно тяло се предпоставя от ограниченото 

присъствие на по-дребнозърнести наслаги и глинести фракции. Дебелината на 

кватернерните наслаги варира в широки граници от – 10-15 m до повече от 100-200 

m. Зоните, разположени в близост до р. Марица са силно водоносни и с висока 

проводимост. Поради безнапорния характер на водите, ПВТ в Кватернер е уязвимо 

на замърсявания.  

Водите в ПВТ BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген-Кватернер – 

Пазарджик-Пловдивския район залягат под кватернерните отложения. Неогенските 

седименти са представени главно от алтерниращи песъчливи, прахови, глинести и 

смесени помежду им отложения. Средна дебелина на ПВТ е от 1 m до 580 m. То е 

значително по-добре защитено от повърхностни замърсявания в сравнение с ПВТ в 

кватернер. 

Данни от мониторинга на РИОСВ Пловдив за 2019 год. на необработена вода 

от ПВТ BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген-Кватернер-Пазарджик-

Пловдивския район показва, че общата оценка на химичното състояние на ПВТ е 

лошо. Превишен е стандъртът за качество на питейните води за нитрати, фосфати, 

обща α-активност и естествен уран. 

Подземните води се използват за питейно-битовото водоснабдяване на 

населението на община Марица. Довеждащата и разпределителна 
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водоснабдителна мрежа е в лошо състояние. Липсват пречиствателни станции за 

питейни води. 

Хидромелиоративната система, изградена на територията на общината се 

използва за напояване на земеделските земи, отводняване и защита от вредното 

въздействие на водите. Стопанисват се от „Напоителни системи“ ЕАД – Клон 

Марица и община Марица. Поддържането на хидромелиоративните съоръжения, 

речните корекции и предпазните диги в добро техническо състояние е предпоставка 

за ефикасна превенция на риск от бедствия и условие за устойчиво развитие на 

селскостопанския сектор в общината. 

 
Изводи: 
Всички населени места в общината са снабдени с вода за битейно-битови 

нужди. Отчитат се загуби на вода поради амортизираните водоснабдителни и 

хидромелиоратвни системи. Липсата на цялостно изградени канализационни 

системи в селищата, индустриалните емитери на замърсители, вкл. животновъдни 

ферми и  широката употреба в земеделието на азотни и фосфорни торове и 

препарати за растителна защита са основните фактори, оказващи натиск върху 

екологичното състояние на водните тела в общината.  

Общинската администрация изпълнява проекти за доизграждане и 

реконструкция на ВиК системите. Дейностите по поддръжката и възстановяването 

на корекциите, дигите и съоръженията за защита от вредното въздействие на 

водите са в съответствие с ПУРН на БД „Източнобеломорски район“. Част от 

поречията на реките Марица, Пясъчник и Стряма имат потенциал за развитие на 

туризма – отдих, рекреация, риболов. Не е достатъчно усвоен ресурсът на 

находището на минерална вода „Войводиново“. 

 
 Земи и почви 

 
Почвата e нeзамeним, oграничeн и нeвъзстанoвим прирoдeн рeсурс, кoeтo 

налага oпазванeтo му oт врeдни въздeйствия и унищoжаванe, кактo и нeгoвoтo 

устoйчивo пoлзванe. Най-разпрoстранeнитe видoвe уврeжданe на пoчвитe са: 

замърсяванe с тeжки мeтали и мeталoиди, органични замърсители и 

нeфтoпрoдукти, пестициди и препарати за растителна защита, отпадъци; 

дeградациoнни прoцeси - eрoзия, вкисляванe и засoляванe; нарушени земи и почви 

от добивната промишленост; почвено запечатване. 

Поземленият ресурс е основният капитал в портфейла на община Марица. 

Размерът на използваемата земеделска площ към 2019 год. по данни на ОД 

„Земеделие“ – Пловдив възлиза на 22 308,6 ха. 

Oцeнка за състoяниeтo на пoчвитe сe извършва в рамкитe на Нациoналната 

систeма за мoнитoринг на пoчви, съoбразeна с европейското и с нациoналнoтo 

закoнoдатeлствo. Няма установени замърсени почви с тежки метали, металоиди и 
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устойчиви органични замърсители. Складът за съхранение на препарати за 

растителна защита с изтекъл срок на годност в с. Трилистник е в добро състояние. 

Няма нарушени земи. Рискът от ветрова ерозия е от много слаб до слаб. 

 

Изводи:  
Почвите в община Марица са в добро екологично състояние. Значим риск за 

увреждане на почвите представляват: 

- състоянието и експлоатацията на хидромелиоративната система – за 

напояването, отводняването и защитата от наводнения на земеделските 

земи и предотвратяване на естествения за района процес на засоляване на 

почвите; 

- възникването на нерегламентирани сметища – замърсяване на почвите със 

смесени битови и строителни отпадъци; 

- промяната на предназначението на земеделските земи – запечатване на 

почвите за различни видове строителство. 

 
 Национална екологична мрежа 

 
На територията на община Марица са разположени 2 защитени територии, 7 

защитени зони и 8 бр. вековни дървета. 

Защитените територии се обявяват по Закона за защитените територии с цел 

опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, 

протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата 

природа и пейзажи. Те са национално богатство, способстващо за развитието и 

благополучието на обществото. Защитените територии в община Марица са от 

категорията „защитени местности“. Това са: 

- ЗМ „Тракийски равнец” (код в регистъра на ЗТ: 534), обявена е с цел 

опазване на растителен вид – тракийски равнец (Achillea thracica) и неговото 

местообитание със Заповед № РД-82 от 30.01.2012 г. на министъра на ОСВ (ДВ, бр. 

18/2012). Защитената местност е с площ 8,03 ха и разположена в землището на с. 

Маноле. Режимът на дейности забранява промяна на предназначението и начина 

на трайно ползване на земята; строителство, както и поставяне на временно 

преместваеми обекти; търсене, проучване и добив на подземни богатства; внасяне 

на неместни видове; залесяване и палене на огън. 

- ЗМ „Нощувка на малък корморан – Пловдив“ (код в регистъра на ЗТ: 

449). Обявена е с цел опазване местообитание, място за почивка и струпване по 

време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus) със заповед № РД-

644 от 05.09.2006 г. на министъра на ОСВ (ДВ, бр. 85/2006 г.). Защитената местност 

е с площ 82,09 ха и е разположена в землищата на: с. Костиево, община Марица, 

гр. Пловдив и с. Оризари, община Родопи. На територията на община Марица 

площта й е 18,7 ха. Режимът на дейности забранява изсичане и опожаряване на 
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дървета; добив на пясък и други инертни материали; ловуване; строителство, с 

изключение на хидротехнически съоръжения за осигуряване проводимостта на 

реката, инфраструктурни съоръжения с национално значение, както и ремонт и 

поддръжка на съществуващата инфраструктура. 

-  

 
Източник: ОПР 2014-2020 

 
Защитените зони се обявяват по Закона за биологичното разнообразие с цел 

опазване и управление на уязвими видове и местообитания в тяхната естествена 

област на разпространение. 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. Подчинена е на принципа, че човек и природа работят най-добре в 

партньорство помежду си.  

На територията на община Марица попадат: 

А) Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна (ЗБР, чл.6, ал.1, т. 1 и 2): 

- BG0000578 „Река Марица” (тип К), включена в списъка от защитени зони, 

приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.). 

Площта на зоната е 14693.1 ха, от тях 604,2 ха са в община Марица. Предмет на 

опазване са 12 типа природни местообитания, 15 вида безгръбначни, 8 вида 
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земноводни и влечуги, 3 вида риби, 6 вида бозайници и 5 вида прилепи. На 

територията на община Пловдив, зоната се припокрива частично със защитена зона 

BG0002087 „Марица - Пловдив” за опазване на дивите птици; 

- BG0000444 „Река Пясъчник” (тип К), включена в списъка от защитени зони, 

приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).; 

Площта на зоната е 1879.97 ха, като 740,9 ха са на територията на община Марица. 

Предмет на опазване са 2 типа природни местообитания, 5 вида безгръбначни, 6 

вида земноводни и влечуги, 2 вида риби, 4 вида бозайници и 2 вида прилепи. 

Зоната се припокрива частично със защитена зона BG0002010 „Язовир Пясъчник” 

за опазване на дивите птици; 

- BG0000429 „Река Стряма” (тип В), 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, 6 вида земноводни и влечуги, 4 вида риби, 5 вида бозайници и 12 

вида прилепи. Частично се припокрива от защитени зони BG0002064 „Средна гора” 

за опазване на дивите птици; 

 - BG0000289 „Трилистник” (тип В), 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.  

 

 
Източник: ОПР 2014-2020 
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Б) Защитени зони за опазване на дивите птици (ЗБР, чл.6, ал.1, т. 3 и 4):  

- BG0002087 „Марица - Пловдив” (тип J), обявена със Заповед № РД-

836/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) с 

площ 1108.81 ха. На територията на общината попада площ от 140,3 ха. Предмет 

на опазване са 5 вида птици, включени в Приложение 2 на ЗБР и техните 

местообитания и 12 редовно срещащи се мигриращи видове птици, невключени в 

Приложение 2 на ЗБР. Зоната припокрива частично защитена зона BG0000578 

„Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна. 

- BG0002016 „Рибарници Пловдив” (тип А), обявена със Заповед № РД-

81/03.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2009 г.) с 

площ 145.77 ха., от които 39,7 ха са на територията на община Марица. Предмет на 

опазване са 19 вида птици, включени в Приложение 2 на ЗБР и техните 

местообитания и 24 редовно срещащи се мигриращи видове птици, невключени в 

Приложение 2 на ЗБР. 

- BG0002086 „Оризища Цалапица” (тип А), 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.  

Предмет на опазване са 17 вида птици, включени в Приложение 2 на ЗБР и техните 

местообитания и 11 редовно срещащи се мигриращи видове птици, невключени в 

Приложение 2 на ЗБР. За защитената зона е приет План за управление със 

Заповед № РД-45 от 26.01.2016 г., (ДВ, бр. 12/2016). 
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Източник: ОПР 2014-2020 

 
В Регистъра на вековните дървета, обявен по Закона за биологичното 

разнообразие (2002 год.) на територията на община Марица са регистрирани осем 

броя вековни дървета: 6 летни дъба в землището на с. Трилистник с реална 

възраст 312 години и в землището на с. Войсил - 1 летен дъб и 1 дръжкоцветен дъб 

с реална възраст 160 години. 

 

Изводи: 
Териториите за природазащита са обособени основно по протежението на 

речните течения. Опазването и екологичният им статус се контролират от РИОСВ 

Пловдив и ТП „ДЛС-Тракия“. В общинската територия се осъществяват залесителни 

дейности – площни и линейни, за реализиране изграждането и развитието на 

общинската екологична мрежа.  

 
 Отпадъци  

 
Като член на РСУО Пловдив, община Марица предава за третиране 

генерираните на територията отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци 

(РДНО) Цалапица и Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично 

разграждане по закрит способ (ДНОИБРЗС) Шишманци. В ДНОИБРЗС с. Шишманци 

са изградени: сепарираща инсталация, инсталация за биологично разтраждане по 

закрит способ и депо за неопасни отпадъци с действащи 2 (от общо предвидените 

4) клетки за депониране. В РДНО с. Цалапица са изградени 12 клетки за 

обезвреждане (депониране) на неопасни отпадъци без извършване на 

предварителното им третиране. Предстои увеличаване капацитета на депото, което 

ще осигури екологосъобразното третиране на отпадъците и удължаване на 

експлоатационния период на съоръжението. 

Морфологичният състав на генерираното общо количество отпадъци показва 

най-голям дял на  фракциите: „градински“ – 35.10 %, „пластмаса“ – 21.15 % , 

„инертни“ – 14.54% и „хранителни“ – 11,69%.  

Въведени са системи за събиране и транспортиране на битовите отпадъци, 

разделно събиране на отпадъци от опаковки, НУБА и ИУЕЕО. Периодично 

възникват нерегламентирани замърсявания, основно със строителни отпадъци. 

Управлението на утайките от ПСОВ – Бенковски и ПСОВ - Трилистник се 

осъществява от оператора на ПСОВ, съгласно указанията на Националния 

стратегически план за управление на утайките от градски пречиствателни станции 

за отпадъчни води на територията на Р България за периода 2014-2020 год.  

 

Изводи: 
В община Марица е въведена интегрирана система за управление на 

отпадъците, включваща съвременни практики за събиране и третиране на 
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отпадъците, осигуряваща прилагането на йерархията за управлението им, съгласно 

Директива 2008/98/ЕО и постигане на стратегическите цели, формулирани в  

Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 год. и действащото 

законодателство.  

Наблюдава се тенденция за намаляване, макар и минимално, на 

количеството депонирани отпадъци.  

С цел оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци от и на 

територията на община Марица, предстои въвеждане в експлоатация на 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения и 

техника за събирането им. 

 

 Шум 
 

Шумът е фактор, оказващ негативно въздействие върху човешкото здраве. 

Транспортът е основният източник на шум в община Марица. През територията 

преминават важни автомобилни артерии с висок интензитет на автомобилния 

трафик (АМ Тракия, I, II и III клас от РПМ) и железопътни артерии, предизвикващи 

акустичен дискомфорт на жителите в населените места, през които или в 

непосредствена близост до тях, са изградени. Епизодични наднормени шумови 

нива генерира Авиационна база Граф Игнатиево. Промишлените източници, 

емитери на шум в околната среда са разположени в обособени промишлени зони 

извън/до населените места и влиянието на излъчвания от тяхната дейност шум 

върху населението е минимално. 

 

Изводи: 
Акустичната среда в по-голямата част от населените места в общината е 

нарушена от транспортен шум. Община Марица предприема следните мерки за 

подобряване на акустичната среда: рехабилитация и поддръжка на общинската 

пътна мрежа; организация на автомобилния трафик; поддържане и развитие на 

едроразмерната растителност – площна и линейна; прилагане на местната 

нормативна уредба. 

 
2.10.2. Влияние на глобалните климатични промени, природни рискове и 

рискови територии 
 

 Влияние на глобалните климатични промени 
 
Според наличните сценарии за изменение на климата за България се 

наблюдава тенденция към увеличаване на честотата на екстремни събития и 

бедствия, доказателство затова са  по-честите случаи на силни валежи, топли и 

студени вълни, наводнения и суши, ураганни ветрове, горски пожари и свлачища. 
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Уязвимостта на населението и бизнеса в България от въздействието на 

изменението на климата показват, че икономическите загуби от бедствия, свързани 

с метеорологичните и климатичните условия, нарастват.  

Климатичните сценарии за България, разработени от НИМХ и проведените 

симулации на регионалния климат за бъдещето, са за два интервала –“близко 

бъдеще” (2021-2050 г.) и “далечно бъдеще” (2071-2100 г.), като резултатите за 

тенденциите (т.е. изменението спрямо сегашния референтен климатичен период 

1961-1990 г.) са за увеличение на средногодишната температура на въздуха с 

около 1.5-2oС за близкото и между 2.5 и 3.5oС за далечното бъдеще и намаляване 

средната годишна валежна сума с 15% до 2050 г. и до 30-40% към 2080 г. 

Очакванията са  увеличението на температурата да бъде по-значимо през летния 

сезон - от юли до септември, а по отношение на валежите предположенията 

показват трайна тенденция към увеличаване на есенно-зимните валежи и 

намаляване на летните. Анализът и прогнозите показват, че честотата и 

интензитетът на екстремните метеорологични и опасните природни явления и 

процеси ще нарастват.  

За територията на община Марица сушите, поройните дъждове, бурите и 

градушките и наводненията ще имат неблагоприятно въздействие върху: 

развитието на земеделието; ползването и опазването на водните системи – 

пиродни и водностопаски (ВиК мрежите и хидромелиорациите); опазването на 

биологичното разнообразие и ползването на екосистемни услуги; развитието на 

алтернативен туризъм; поддръжката и развитието на техническата инфраструктура 

в територията и не на последно място – здравето и благосъстоянието на 

населението. 

 
 Природни рискове и рискови територии 

 
 Наводнения 

Управлението на риска от наводнения се осъществява на национално, 

басейново, областно, общинско и местно ниво с обособени институционални 

отговорности за реализация на мерките. 

Според Плана за управление на риска от наводнения на 

Източнобеломорския район за управление на водите за територията на община 

Марица са определени два района със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН) с висока степен на риск BG3_APSFR_МА_05 - р. Марица–гр. Пловдив и 

BG3_APSFR_MA_10 – р. Потока-Съединение. 
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Извадка от Обхват на  наводненията - сборна карта на райони BG3_APSFR_МА_05 – р. Марица-
Пловдив и BG3_APSFR_MA_10 – р. Потока-Съединение           (Източник: БДИБР) 

 
Сценариите за моделиране и картиране на заплахата и риска от наводнения 

в РЗПРН са с период на повторение 20, 100  и 1000 години. Оценката на заплахата 

и риска от наводнение в двата РЗПРН показва, че особено уязвими са землищата 

на селата Трилистник, Маноле, Войсил и Костиево. 

С цел превенция на риска от наводнения е задължително изпълнението на 

заложените в ПУРБ и ПУРН мерки, съотносими за територията на общината, 

постоянен контрол и поддръжка на техническите съоръжения, както и почистване на 

речните течения. 

 
 Геоложки риск 

Територията на страната е подложена на въздействието на почти всички 

неблагоприятни и разрушителни геоложки процеси и явления, които се обединяват 

под наименованието геоложка опасност: тектонски движения, абразия, ерозия, 

свлачища, срутища, пропадане, слягане, набъбване, втечняване на дисперсни 

наслаги и др. Тяхната проява причинява човешки жертви, деформации и 

разрушения на сгради, съоръжения и исторически паметници, влошаване на 

условията в земната среда, намаляване на плодородието на почвите, 

предизвикване на неблагоприятни екологични изменения и др. Изработени са 

детайлни карти на геоложкия риск (М 1:25 000) за територията на цялата страна. 

Геоложкият риск е дефиниран в четри нива – ниско, средно, високо и много високо. 

Съгласно резултатите от изработения „Анализ, оценка и картографиране на 

геоложкия риск“  на територията на страната сумарната геоложката опасност в 

община Марица, съставна община в област Пловдив, е определена като ниска – 

20,38%, а зоните с геоложки риск са с ниско и средно ниво. 
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От основните разрушителни геоложки процеси за област Пловдив и в 

частност – община Марица, проявление имат главно активните разломи и 

втечняването на слаби строителни почви. 

 

 
Извадка от Приложение 2.1 – Обобщена карта на процесите на геоложката опасност в България 
(Източник: МРРБ) 
 

Активните разломи генерират заметресения и деформации на земната 

повърхност като създават риск за хората, инфраструктурата, сградите, културно-

историческите обекти и др.п. Локализацията и наблюдението им позволяват 

съдаването на буферни зони около тях, където строителството и експлоатацията на 

сгради и инфраструктурни съоръжения се контролира с цел превенция на риска. 

Втечняването на слаби почви е процес, който най-често се наблюдава в плитки, 

неуплътнени, водонаситени отложения от несвързани почви, подложени на 

динамични въздействия при силни земетресения. Документирани са втечнявания в 

терасите на р. Марица между Пловдив и Чирпан. 

 
 Промишлени аварии 

Опасностите (пожари, експлозии, токсични изпускания) от големи аварии с 

опасни вещества  представляват сериозна заплаха за живота и здравето на хората 

и за околната среда. Оценката на риска от големи аварии с опасни вещества и 

идентифицирането и прилагането на мерки за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и ограничаването на последствията от тях, се извършва от 

операторите на предприятия и/или съоръжения класифицирани и регистрирани 

като „предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал” и „предприятия 

и/или съоръжения с нисък рисков потенциал”. Операторите на 

предприятия/съоръжения с висок/нисък рисков потенциал са длъжни да 

разработват и прилагат доклад за безопасност, доклад за политиката за 

предотвратяване на големи аварии, вътрешен авариен план на предприятието. 

Кметът на община, на чиято територия е ситуирано предприятие/съоръжение с 

висок рисков потенциал, изготвя и осигурява изпълнението на външен авариен 

план. 

На територията на община Марица са класифицирани едно  

предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал – Газоснабдителна станция 
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„Ви газ – България” ЕАД в с. Бенковски и едно предприятие/съоръжение с нисък 

рисков потенциал – „Предприятие за производство на домакински уреди – 

хладилници и фризери“ „Либхер Хаусгерете Марица” ЕООД в с. Радиново. Обектите 

подлежат на ежегоден контрол и комплексни проверки от страна на компетентни 

институции по отношение на изпълнение на управленските, организационните и 

техническите мерки за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност, насочени 

към предотвратяване на големи аварии и ограничаването на последствията от тях. 

 
 

2.11. S  W  O  T    анализ 

Формулираните изводи и констатациите от състоянието и очертаните 

тенденции в развитието на основните функционални системи, които формират 

социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на общината, служат за 

SWOT анализа на ПИРО. 

SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод се е 

утвърдил като задължителен елемент на стратегическите и планови документи на 

провежданата регионална политика. С него се дефинира влиянието на вътрешните 

и външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор на 

подходяща стратегия за постигане на целите на развитието.  

Тъй като SWOT анализ е синтез на аналитичните проучвания, формулиращи 

съответните констатации и изводи от картината на състоянието на отделите 

сектори и функционални направления, често се разглежда като ситуационен. В 

някои документи със стратегически и планов характер, свързани с регионалното 

развитие, същият е наименован като ситуационен SWOT анализ.  

Независимо как е наречен, SWOT анализът е с предназначение да представи 

както силните страни – тези с изключително значение за развитие на общината, 

така и слабите страни – тези, които са с проблемен характер и влияят задържащо 

върху развитието на социално-икономическия и инфраструктурния ѝ комплекс. В  

SWOT-анализа се съдържат още както възможностите за развитие – 

нереализираните потенциали, така и потенциалните заплахи за развитието, 

обхващащи очаквано влияние на възможни конфликти и сериозни проблеми. 

SWOT-анализът в ПИРО – Марица 2021-2027 се представя под формата на 

утвърдена в практиката матрица (под формата на таблица), както е представен по-

долу: 

 

Силни страни Слаби страни 

 Благоприятно транспортно-
комуникационно положение в близост до 
висококласни транспортни трасета 
(автомобилни, железопътни и въздушни); 

 Намаляване размера на качествени 
земеделски земи, поради смяна на 
предназначението им; 

 Лошо състояние на елементи на 
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 Непосредствена близост до силно развит 
икономически, транспортен, културен, 
образователен, търговски център;   

 Наличие на висококачествени поземлени 
и водни ресурси, благоприятстващи 
развитието на аграрния сектор; 

 Относително благоприятно демографско 
развитие със слабо изразено 
обезлюдяване; 

 Благоприятни показатели за трудова 
заетост на населението и ниско равнище 
на безработица; 

 Относително добри качествени 
характеристики на населението; 

 Устойчива на промени селищна мрежа, 
включваща големи и средни села с 
богато историческо минало; 

 Наличие на обекти на културно-
историческо наследство, живи обичаи и 
традиции, както и на обекти на 
природното наследство, съхранени 
флора и фауна, богати водни ресурси  – 
фактори за развитие на алтернативни 
форми на туризъм;  

 Развита читалищна мрежа с активна 
културно-просветна и популяризаторска 
дейност;  

 Развити бюджетни услуги, съобразени с 
потребностите на населението и с 
неговото териториално разпределение; 

 Създадени организационни възможности 
за достъп до обслужващи обекти от 
високо ниво в община Пловдив; 

 Добре развити елементи на техническата 
инфраструктура 

 Провеждане на бюджетна политика за 
осигуряване на бюджетен ресурс за 
функциониране на общината; 

 Постигнати добри темпове за устойчиво 
развитие на местната икономика; 

 Провеждана политика за привличане на 
значителен инвестиционен ресурс; 

 Водещи функции на средни и големи 
предприятия с модерни технологии и 
оборудване; 

 добре развита транспортна (пътна и жп) 
инфраструктура в сравнително добро 
състояние; 

 сравнително добре развита енергийна 
система 

напоителните системи; 

 Слаб инвестиционен интерес към 
проекти за развитие на биологично 
земеделие и растениевъдство; 

 Бавно възстановяване на позициите на 
зеленчукопроизводството и на трайните 
насаждения; 

 Трайна тенденция на отрицателен 
естествен прираст на населението; 

 Слабо развит туристически сектор; 

 Неизползвани възможности за развитие 
на алтернативни форми на туризъм; 

 Ниска степен на оползотворяване на 
природните ресурси за нуждите на отдиха 
и туризма, трудности в управлението и 
поддържането им; 

  Ниска степен на проученост на 
археологическото наследство; 

 Слабо (почти липсващо) професионално 
образование на територията на 
общината; 

 Изнесени (извън границите на общината) 
седалища на общинската администрация 
и Общински съвет 

 Ниска категория на обекти на 
туристическата инфраструктура – места 
за настаняване и заведения за хранене и 
развлечения; 

 Недостиг на финансов ресурс за 
подобряване качествата на селищната 
среда в някои от населените места; 

 Лошо състояние на уличната мрежа в 
населените места 

 Амортизирана ВиК мрежа в части от 
отделните населени места; 

 Липса и/или недоизграденост на 
канализационната мрежа в населените 
места 

 Слабо изградена система за 
видеонаблюдение в населените места; 

 Лошо състояние на части от общинската 
пътна мрежа; 

 Недобро обслужване на населените 
места с масов обществен пътнически 
транспорт 

 Остаряла и непълна осигуреност с 
подробни устройствени планове 

 Ниска лесистост; 

 Шумово замърсяване от транспортния 
сектор; 
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 добро състояние на качеството на 
атмосферния въздух; 

 високопродуктивни почви в добро 
екологична състояние; 

 разнообразие на водни ресурси; 

 съхранено биологично разнообразие в 
обхвата на ЗТ и ЗЗ; 

 въведена система за интегрирано 
управление на отпадъците; 

 поддържана инфраструктура за защита 
от наводнения; 

 въведена система за защита при 
бедствия 

 Неусвоен потенциал на находище на 
минерална вода 
 

 

 

Възможности Заплахи 

 Подкрепа за проекти с иновативен 
характер в малки предприятия; 

 Стимулиране развитието на 
биоземеделие и биоживотновъдство; 

 Развитие на 
зеленчукопроизводството и 
овощарството като тил на местни 
предприятия от хранително-вкусовия 
бранш; 

 Засилване на междуобщинското 
сътрудничество (с общини Пловдив, 
Хисаря, Родопи и др.) в сферата на 
туризма 

 Засилване на междуобщинското 
сътрудничество с община Пловдив в 
сферата на инфраструктурата, 
обмена на работна сила, масовия 
транспорт, социалното обслужване; 

 Използване потенциала на общината 
за развитие на културно -
познавателен, селски, екологичен, 
спортен и развлекателен туризъм; 

 Изработване на общинска Стратегия 
и програма за развитие на туризма и 
туристически маркетинг за 
следващия планов период; 

 Изработване на общинска Стратегия 
за опазване на културното 
наследство по чл. 17, ал. 2, т. 1 от 
Закона за културното наследство; 

 Иницииране пред компетентните 
органи на извършването на 

 Продължаващо влияние на протичащи в 

момента и потенциални бъдещи  

световни кризи и пандемии с негативно 

влияние върху националния и местните 

социално-икономически и 

инфраструктурни комплекси; 

 Претоварване на социалната 
система, поради нарастващия брой 
на лицата, нуждаещи се от социална 
подкрепа; 

 Трайно продължаваща тенденция за 
влошаване на естественото 
възпроизводство на населението и 
влошаване демографската 
жизненост на населените места в 
общината   

 Недостиг на собствен и привлечен 
външен финансов ресурс за 
реализация на предвидени, готови 
проекти; 

 Изчерпани потенциали на общината 
за привличане на свеж 
инвестиционен ресурс; 

 Нарушаване качествата на околната 
среда от замърсяващи 
производства, от бита и др. 
причинители;  

 Промяна на предназначението и 
усвояване за друго трайно ползване 
на висококатегорийни земеделски 
земи със значителна площ; 

 Драстично нарушаване на 
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проучвателни дейности по 
археологическото наследство; 

 Изпълнение на консервационно-
реставрационни работи и 
експониране на обекти на КИН за 
включване в туристически маршрути;  

 Развитие на рекреационния 
потенциал на общината по поречието 
на р. Марица; 

 Подобряване качествата на 
селищната среда, повишаваща 
отседналостта на населението; 

 Подобряване на енергийната 
ефективност на публични обекти – 
общинска собственост; 

 Актуализация/изработване на нов 
Общ устройствен план на общината 
при отчитане с актуалните условия и 
изисквания, вкл. за редуциране на 
територии за урбанизация с оглед 
опазване на висококатегорийни 
земеделски земи и съобразяване с 
предвижданията на ОУПО на 
съседните общини ;  

 Актуализация/изработване на нови 
цялостни подробни устройствени 
планове на населените места и 
селищните образувания; 

 Изграждане на довеждаща 
инфраструктура до зоните за 
производствено-складови дейности с 
оглед повишаване на 
инвестиционната привлекателност; 

 Развитие на зелената 
инфраструктура в населените места; 

 Създаване на горски масиви, 
буферни дървесни и тревни пояси; 

 Предоставяне на информационни, 
съветнически и консултантски услуги 
на сдруженията за напояване, 
свързани с възстановяването и 
модернизацията на 
хидромелиорациите; 

 Включване на общината като 
бинифициер по проекти за 
напоителна инфраструктура. 

естествения ландшафт вследствие 
реализацията на крупни 
индустриални и/или 
инфраструктурни обекти, както и в 
следствие „мозаечна“ промяна на 
предназначението на земеделски 
земи; 

 Множество частични изменения на 
Общия устройствен план на 
общината.  

   Изтичащ срок на действие на 
  „Общинска програма и стратегия за 
  развитие на туризма и туристически 
  маркетинг: 2016-2020 г.“ 
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III. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ.  
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА ПЕРИОДА 

2021-2027 Г. 
 

3.1. ОБЩИ И МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
Изискванията към Стратегическата част на ПИРО се съдържат в  

Методическите указания на МРРБ за изработване и прилагане на ПИРО. Същите 

са конкретизирани по отношение на формулировките на: 

 Визията; 

 Приоритетите; 

 Стратегическите цели на ПИРО. 

В съответствие с посочените изисквания в съдържателно отношение 

стратегическата част на ПИРО – Марица 2021-2020 включва следните елементи: 

- Визия на общината; 

- Приоритети на основните направления в развитието;  

- Стратегически цели на развитието; 

- Мерките за реализация на ПИРО.   

Следва да се отбележи една важна особеност при взаимовръзките между 

отделните елементи на стратегическата част на ПИРО Марица 2021 - 2027. 

Практиката при разработване на стратегически, планови и програмни документи в 

сферата на регионалното развитие показва, че от така посочените елементи на 

стратегията на плана всеки следващ конкретизира предходния. Или Визията е най-

общо формулирана, приоритетите – конкретизират визията, а мерките – 

стратегическите цели.  

Визията по своята същност формира дългосрочната рамка за комплексното 

интегрирано и устойчиво развитие на общината. Тя изразява представата за 

желаното развитие, такова каквото желаем то да бъде. Или визията е най-общата 

представа за това, каква искаме да бъде общината през следващите години. 

 В структурата на стратегическата част на документите за регионалното 

планиране и регионалното развитие се съдържа система от предварително 

набелязани приоритети и цели, които да бъдат достигнати в програмния период.  

Приоритетите насочват основните направления в развитието, рамкирани 

от формулираната визия. Те се представят в по-обобщен вид, което определя и 

неголемия им брой – 3 или 4 приоритета. Всеки приоритет се конкретизира с по 

няколко стратегически цели. Целите се конкретизират с набор от мерки, включващи  

програми, проектни идеи, инвестиционни намерения и конкретни проекти и др. При 

тяхното формулиране е възприет подходът от по-общо към по-конкретното им 

представяне 
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Подходът при структуриране на стратегията на ПИРО следва да е съобразен 

с подхода, заложен в стратегическите документи от по-високите йерархични нива. 

За община Марица такива са Националната концепция за пространствено 

развитие (НКПР) 2013 – 2025 и Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на Южен централен район 2021-2027 г.   

Методическият подход и последователността на стъпките по изработване на 

Стратегическата част на ПИРО е представен на следната принципна блок-схема  - 

фиг.3.1. Тя е приложима за всички планове за интегрирано развитие на общините, 

т.е. може да се разглежда като универсална. Същата е използвана и за ПИРО – 

Марица 2021-2027 г. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3.1. 

 
Както бе отбелязано, ПИРО в неговата стратегическа част следва да се 

съобразява с предвижданията, съдържащи се в действащите общи устройствени 
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планове на общините. Действащият Общ устройствен план на община Марица 

(ОУПО) е одобрен през 2010 година. В съответствие с разпоредбите на чл. 106 от 

закона за устройство на територията (ЗУТ), с него са определени общата структура 

на територията, преобладаващото предназначение и общият режим на 

устройството на съставните и структурните й части, а именно урбанизирани 

територии – населени места и селищни образувания, земеделски територии, горски 

територии, територии за природо и културно-историческа защита, нарушени 

територии, със специално и друго предназначение. По този начин са създадени 

условия за териториално развитие на основните функционални подсистеми – 

обитаване, труд, отдих и зелена система, обществено обслужване, транспортна и 

друга техническа инфраструктура.  

Едновременно с това при изработването на плана са съобразени 

изискванията за опазване и щадящо ползване за нуждите на социално-

икономическото развитие на основните ресурси, в т.ч. за съхраняване на обектите 

на културно-историческото и природното наследство. 

Въпреки предвижданията на одобрения ОУПО за увеличаване на 

урбанизираните територии, в периода на прилагане на плана са проведени 

няколкократни процедури за неговото изменение, като са определени 

допълнителни устройствени зони, най-често за производствено-складови и 

обслужващи функции. Изменение е правено в обхвата на единични или групи 

поземлени имоти с различна големина. За ориентация могат да се приведат 

примери за новоопределени устройствени зони с голям обхват. Такива има в 

землището на с. Калековец, за които е определена УЗ „Предимно производствена 

зона“ (Пп) по чл. 25 от Наредба № 7/2003 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони (по-нататък - 

Наредба № 7), в които допълнително включените за урбанизация поземлени имоти 

са с обща площ 377, 6 ха; прилежащите на тях южно от АМ „Тракия“ в землището на 

с. Скутаре със същия устройствен режим са с обща площ 363,7 ха. Освен това са 

проведени процедури по Закона за опазване на земеделските земи, с които са 

променени предназначенията на поземлени имоти, в т.ч. на такива, запазени в 

ОУПО като земеделски. Новите предназначения също са предимно за посочените 

производствено-складови и обслужващи дейности, а малка част от променените 

предназначения са за нуждите на обитаването.  

Посоченото до тук илюстрира следваната от общинското ръководство 

политика за стимулиране на стопанската активност и привличане на инвеститори, 

както и фактическия инвестиционен интерес към територията за развитие на 

производствено-складови и обслужващи дейности; не по-маловажна е тенденцията 

на инвестиционно търсене на имоти за жилищно застрояване, както от служители в 

новосъздаваните предприятия, така и от жители на гр. Пловдив, за изграждане на 

„второ жилище“ извън големия град. Не може обаче да се подмине 

обстоятелството, че подходът за устройване на територията чрез частични 
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изменения на ОУПО и/или на поединична промяна на предназначението на отделни 

или малки групи имоти, вкл. извън предвижданията на ОУПО, носи риска от 

„стихийна“ урбанизация, което може да компрометира изпълнението на 

намеренията за правилно – целесъобразно и икономично - устройство на 

територията. Освен това разширяването на териториите за урбанизация, при това - 

чрез „мозаечното“ разполагане на урбанизирани ядра в земеделските масиви, 

постепенно води до компрометиране на възможностите за пълноценна реализация 

на поземления ресурс за развитие на селското стопанство – един от стълбовете на 

местната икономика, включително чрез мащабно въвеждане на съвременни форми 

на земеделие, в т.ч. на биологично земеделие.  

Следва да се допълни, че съгласно предоставените от общината данни 

осигуреността с подробни устройствени планове с обхват цялостни структурни 

единици се ограничава с плановете на населените места, одобрени в периода 1997 

– 1995 г., т.е. преди изработването и одобряването на ОУПО (2010 г.) и преди 

влизането в сила на актуалната нормативна уредба (ЗУТ – 2001 г., Наредба № 7 – 

2003 г., Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените 

планове – 2001 г. и много други относими нормативни документи) 

 

 

3.2. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД  
2021-2027 Г. 

 
 

Визията се разглежда като предизвикателно виждане, кратко формулирано 

послание за нещо желано, което си представяме и което искаме се случи. В 

съдържателно отношение Визията за общината е трайната представа за 

качествените ѝ характеристики, за нейния облик, който искаме тя да притежава 

през следващите години. 

В досегашната практика по изработване на различни документи за 

регионално развитие е натрупан достатъчен опит по формулиране на визия за 

развитие на общините, областите, районите за планиране..  

В действащите 2 общински плана на община Марица (за програмните 

периоди 2007-2013 г. и 2014 -2020 г.), формулираната Визия за общината отговаря 

на изискването за „трайна представа“, поради което тя търпи незначителни 

корекции.  

Другото принципно изискване е Визията да не се променя често. Тя е с по-

дългосрочен характер от 7 годишните периоди, за които се изработват общинските 

планови документи. Това не ограничава възможността при променени условия в 

социално-икономическите ѝ характеристики, при промени, породени от 

инфраструктурното развитие, както и в състоянието на околната среда, Визията да 

не може да бъде модифицирана. 
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Акценти във формулировката на Визията са ключови думи/изрази, които 

подчертават съдържанието на Визията. Чрез тях се подчертават ресурсите и 

потенциалите на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. 

В новите условия, в очертаните перспективи пред регионалното развитие и 

на пространственото планиране, съдържащи се в националните и регионални 

стратегически документи, Визията на общината следва да съдържа следните 

ключови думи/изрази: 

- жизненост на общината; 

- добро място за живеене (Качествена жизнена среда); 

- местни ресурси; 

- малък и среден бизнес; 

- икономически и социален просперитет; 

- запазено биоразнообразие; 

- интегрираност в развитието. 

В ОПР на община Марица 2014-2020, формулировката за Визия е следната: 

 

 
„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“. 

 
В тази формулировка на Визията в действащия ОПР на община Марица 

2014-2020 се съдържат част от посочените ключови думи. Някои от елементите 

на визията, заложена в ОПР (2014-2020), не са напълно реализирани, което налага  

те да се съдържат и в адаптираната към новите условия формулировка на визията 

за програмния период 2021-2027 г. 

 В модифицираната версия на Визията в ПИРО – Марица 2021-2027, която 

се базира на формулировката на сега действащия ОПР, се съдържат следните 

принципни взаимоотношения: 

- Общината – ползвателите на териториалните ресурси като потенциал 

за развитие; 

- Общината – желанията на хората, които я населяват; 

- Общината - желанията на бизнеса за подобряване на потенциала за 

развитие; 

- Общината – съхранената природна среда в благо на хората.  
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В ПИРО – Марица 2021-2027 се предлага следната ВИЗИЯ, която леко 

модифицира Визията от ОПР - 2014-2020 г.: 

 

Община Марица – жива и процъфтяваща самоуправляваща се 

териториална общност, с ресурси и потенциали за устойчиво 

интегрирано и комплексно развитие, с подобрена селищна среда и 

съхранена природа, привлекателно място за живеене и развитие на 

бизнес  

Така формулираната Визия за община Марица кореспондира и 

конкретизира (съобразно конкретните условия на община Марица) Визията в  

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен 

район 2021-2027 г..   

 
 

3.3. ПРИОРИТЕТИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПИРО 

 
В съответствие с изискванията на Методическите указания за 

разработване и прилагане на ПИРО е приоритетите и стратегическите цели на 

плана на община Марица– 2021-2027 г. да са в определена симбиоза със 

стратегическите и планови документи от по-високите йерархични нива. По такъв 

начин се удовлетворява и изискването формулираните цели и приоритети да 

отчитат целите и приоритетите, заложени в стратегически и планови документи от 

по-високо йерархично ниво. В случая това се отнася за Интегрираната 

регионална стратегия за пространствено развитие на Южен централен район. 

Корелацията изисква да се отчитат специфичните особености и оценките за 

разполагаемите ресурси и потенциали на община Марица 

Реалистичността на приоритетите и целите, както и на конкретизиращите 

ги мерки, изисква да се отчитат от една страна - базовото състояние на социално-

икономическия и инфраструктурен комплекс, състоянието на околната среда и от 

друга - възможностите за осъществяване на заложените положителни промени.  

 Общинската политика за развитие на община Марица в програмния период 

2021-2027 г. следва да е в унисон с политиките за развитие на страната и на Южния 

централен район, отразени в Националната програма за развитие на България – 

2030 и в Интегрираната регионална стратегия за пространствено развитие на 

Южния централен район – 2021-2027 г. Това изисква да се отчитат заложените в 

тези документи приоритети, които да бъдат трансформирани и в ПИРО – Марица 

2021-2027. 
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Методическият подход за обвръзката на приоритетите и целите на двата 

документа на регионалното развитие е илюстриран със следващата блок-схема 

(фиг. 3.2.), която в съответствие с посочените „Методически указания….“ има 

универсално приложение за ПИРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Фиг. 3.2. 

 
 

 Приоритети на ПИРО 
 

 В Интегрираната регионална стратегия за пространствено развитие на 

Южния централен район – 2021-2027 г. са формулирани три приоритета: 

 

 ПРИОРИТЕТ 1: Засилване на конкурентните позиции да Южен 

централен район чрез инвестиции във факторите на растежа;  

 ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване на социалната и екологичната среда 

 ПРИОРИТЕТ 3: По-балансирано териториално развитие и намаляване 

на неравенствата 

 Както личи от формулировките на приоритетите, заложени в 

„Интегрираната регионална стратегия…..“ те са с по-общ характер. Това е така, 

тъй като не е възможно формулировките на приоритетите в „Интегрираната 

Регионално 
ниво 

Интегрирана регионална стратегия за пространствено развитие 
на Южен централен район за планиране 2021 – 2027 г.   (ниво 2) 

Локално 
ниво 

План за интегрирано развитие на община  
Марица 2021-2027 

Аналитична 
част 

Стратегическа 
част 

Програмна 
част 

Приоритети и 
цели 

Аналитична 
част 

Стратеги-
ческа част 

Програмна 
част 

Приоритети и 
цели 
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регионална стратегия….“ да отчитат специфичните особености на отделните 

общини, включени в териториалния обхват на региона. Поради тази причина 

приоритетите на Регионалната стратегия се използват при формулиране на 

приоритетите в ПИРО като се отчитат спецификите и потенциалите за развитие на 

отделните общини. 

 При обосноваване на приоритетите на ПИРО се отчитат общите насоки за 

развитие на община Марица. Изводите и констатираните проблеми в досегашното 

развитие на отделните дейности и функционални системи се използват при 

формулировките на стратегическите цели.  

 По препоръка на МРРБ се изисква в ПИРО да се отдели специално внимание 

за развитие на туризма. В отговор на това изискване/препоръка в ПИРО – Марица 

2021-2027, една от формулираните стратегически цели по приоритет 1 е в сферата 

на туризма.  

  

В ПИРО – Марица 2021-2027 се предлагат 4 приоритета. Всеки от тях е 

свързан с по няколко стратегически цели, а те от своя страна – с по няколко по-

конкретно формулирани мерки. В плана са включени следните четири приоритета, 

формулирани по следния начин:  

 Приоритет 1: Подобрена природна и селищна среда, предлагаща условия 

за качествен жизнен цикъл – обитаване, труд, обслужване, отдих на 

населението; 

 Приоритет 2: Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на 

публичните услуги на населението; 

 Приоритет 3: Балансиран, устойчив растеж чрез привличане на нови 

свежи инвестиции за утвърждаване на водещите функции на комплекс 

от икономически дейности в трите сектора на местната икономика;  

 Приоритет 4: Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляван 

на териториалните диспропорции. 

 

 Първият приоритет е свързан с необходимостта от съхраняване на 

природния ресурс на общината и неговото разумно използване. Свързан е с 

ограничаване до минимум на нарушенията на природната среда, повлияни от 

стопанска дейност, базирана на използване на природни ресурси. Този приоритет 

ще придобива още по-голяма значимост в условията на протичащите климатични 

промени. Освен с чисто екологични измерения този приоритет има отношение и към 

развитието на редица икономически дейности, като екологичното земеделие, 

туризма и др. Подобряването на някои елементи на селищната среда от гледна 

точка на екологическите изисквания също е предмет и на Приоритет три.Той има 

насоченост към хората, които са човешкия капитал на общината. Този приоритет е 

заложен и в действащия до 2020 г. Общински план за развитие на община Марица 

2014-2020 г. Акцентът в разглеждания приоритет е в подкрепа на политиката на 
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местните власти в подобряване състоянието на публичните елементи на 

селищната и на части от природната среда.  

   Вторият приоритет е свързан с човека – най-ценния капитал на 

общината. Подобряване качествата на човешкия ресурс е една от стратегическите 

цели и насоки в развитието на териториалните общности. Те са свързани с 

подобряване качествените характеристики на населението, като акцентите са 

поставени върху повишаване на образователните и квалификационните умения на 

хората. Друг акцент е подобряване на публичните услуги на населението, които са 

свързани с по-високите качествени характеристики на начина на живот.    

Формулирането на третия приоритет отчита констатациите от 

аналитичните проучвания и от SWOT анализа. Те показват, че местната икономика 

е повлияна от  развитието не само на традиционни за общината производства, а и 

за нови, съвременни дейности – резултат от повишената инвестиционна активност 

и привлекателността на общината за нови инвестиции. Изразяващи се в: 

- наличие на производства, обвързани с използване на качествените 

поземлени ресурси, производствения опит в сферата на растениевъдството и на 

разнообразни индустриални производства, както и на потенциалите за разширяване 

на икономическия профил на местната икономика; 

- наличие на високо квалифицирани кадри в сферата на аграрния сектор 

и на разнообразни производства в сферата на електропромишленоста, 

производството на храни, напитки и тютюневи изделия, металообработването, на 

транспортна и логистична дейност и др. 

- утвърждаваща се предприемаческа дейност към иновативни 

производства извън традиционните икономически дейности; 

- неизползван потенциал и недостатъчно добре оценени туристически 

ресурси за развитие на подходящи алтернативни форми на туризъм. 

 За програмния период 2021-2027 г. следва да бъдат запазени предимствата в 

икономическото развитие на общината. Същевременно следва да се обърне 

внимание на възможностите за стимулиране на предприемаческата дейност за 

използване потенциала на общината в развитие на екологично, биологично 

селското стопанство и обвързването му с производства за дълбочинна преработка 

на селскостопански суровини (плодове, зеленчуци, зърнени и други култури, на 

животновъдна продукция). Това е и основание за формулиране на Приоритет 3, 

насочен към постигане на балансиран и устойчив растеж. Изискванията за 

обективност и реалистичност налагат да бъдат отчетени потенциалите на общината 

и специфичните условия за реализацията на така формулирания приоритет.  

Неизползвана ниша е развитието на някои форми на туризъм. 

 Четвъртият приоритет е насочен към дефиниране на стратегически 

цели за подобряване на разнообразните връзки (не само в транспортното 

направление), което ще води до изпълване с качествени характеристики на 

териториалната общност, регламентирана като община. Този приоритет произтича 
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от особеностите на община Марица. Тя се намира в зоната на активно влияние на 

община/град Пловдив. Много са интензивните връзки между двете общини по линия 

на: транспортното обслужване, трудовите и културно-битовите пътувания. 

Специфичен характер имат и връзките, базирани на обстоятелството, че общинския 

център на едната община (Марица) е на територията на другата община (Пловдив). 

Утвърждаването на свързаността ще има като резултат засилване на 

агломерационния ефект в зоната на влияние на мощния икономически, транспортен 

и обслужващ център – гр. Пловдив.     

 

 

Нагледна представа за корелацията на стратегическите цели и приоритети на 

ПИРО – Марица 2021-2027 г. с приоритетите и целите на Интегрираната регионална 

стратегия за пространствено развитие на Южния централен район за планиране 

дава таблица 3.3.1. 

Таблица 3.3.1.  

Съответствие на приоритетите на ПИРО Марица с приоритетите на 

Интегрираната регионална стратегия на Южен централен район 

 

Цели и приоритети на ПИРО – Марица 
2021-2027 

Интегрирана регионалната стратегия 
за пространствено развитие на Южен 
централен район 2021-2027 г. 

Приоритет 1: Подобрена природна и 
селищна среда, предлагаща условия за 
качествен жизнен цикъл – обитаване, 
труд, обслужване, отдих на 
населението. 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване на 
социалната и екологичната среда 

Приоритет 2: Съхраняване на 
човешкия потенциал и подобряване на 
публичните услуги на населението; 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване на 

социалната и екологичната среда 

Приоритет 3: Балансиран, устойчив  
растеж чрез привличане на нови свежи 
инвестиции за утвърждаване на 
водещите функции на комплекс от 
икономически дейности в трите 
сектора на местната икономика; 

ПРИОРИТЕТ 1: Засилване на 

конкурентните позиции да Южен 

централен район чрез инвестиции във 

факторите на растежа; 

Приоритет 4: Създаване на условия за 
по-добра свързаност и намаляван на 
териториалните диспропорции 

ПРИОРИТЕТ 3: По-балансирано 
териториално развитие и намаляване 
на неравенствата 
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 Стратегически цели 
 

Формулираните приоритети добиват конкретизация чрез формулираните 

стратегически цели. Последните отчитат специфичните условия в общината, 

поради което и тяхната формулировка има по-конкретен характер. По всеки 

приоритет са обособени по няколко – от 2 до 4 стратегически цели. 

 По Приоритет 1 на ПИРО: Подобрена природна и селищна среда, 

предлагаща условия за качествен жизнен цикъл – обитаване, труд, 

обслужване, отдих на населението, стратегическите цели са формулирани по 

следния начин:  

 Стратегическа цел 1.1.: Съхранена природна среда за развитие на 

конкурентни сектори, базирани на природни ресурси 

 Стратегическа цел 1.2.: Подобрена селищна среда за пълноценни 

условия за живот на обитателите  

 Стратегическа цел 1.3.: Опазване на местните ресурси чрез 

подобряване на екологичната инфраструктура 

 Приоритет 2: Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на 

публичните услуги на населението е свързан със следните цели: 

 Стратегическа цел 2.1.: Подобряване на социалната среда и 

достъпа до качествени услуги 

 Стратегическа цел 2.2.: Придобиване на образователни и 

професионални умения за пазара на труда  

 Стратегическа цел 2.3.: Осигуряване на качествени бюджетни 

услуги по здравеопазването, социалното подпомагане, културата и 

спорта. 

  Приоритет 3: Балансиран, устойчив растеж чрез привличане на нови 

свежи инвестиции за утвърждаване на водещите функции на комплекс от 

икономически дейности в трите сектора на местната икономика се 

конкретизира със следните стратегически цели.  

 Стратегическа цел 3.1.: Устойчиво икономическо развитие, 

базирано на местни ресурси и инициативи на бизнеса за привличане 

на нови инвестиции  

 Стратегическа цел 3.2.: Подкрепа на предприемаческата 

активност за създаване на нови иновативни малки и средни 

предприятия 

 Стратегическа цел 3.3.: Развитие на устойчив туризъм, базиран 

на местни ресурси 

Приоритет 4: Създаване на условия за по-добра свързаност и 

намаляване на териториалните диспропорции е конкретизиран със следните 

стратегически цели: 
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 Стратегическа цел 4.1.: Подобряване на транспортната и 

цифрова свързаност, развитие на електронните услуги и 

достъпност 

 Стратегическа цел 4.2.: Подкрепа за балансирано пространствено 

развитие 

 Стратегическа цел 4.3.: Разширяване на междуобщинското 

сътрудничество. 

 
 

  Мерки на ПИРО 
 

 Дейностите (проектните идеи, проектите, програмите и др.), които са 

включени в Програмата за реализация на ПИРО, са обединени в отделни мерки. От 

всичките инструменти на Стратегията на ПИРО – Марица 2021-2027, те са с най-

висока конкретност. Съобразно възприетия методически подход, всяка 

стратегическа цел включва няколко мерки.  

Целият набор от мерки по отделните стратегически цели е включен в 

Програмата за реализация на ПИРО. 

Инструментите на Стратегията на ПИРО – Марица 2021-2027 са представени 

в следната матрица: 

 

Приоритет Стратегически цели (СЦ) Мерки (М) 

П.1. 
„Подобрена 
природна и 
селищна среда, 
предлагаща 
условия за 
качествен жизнен 
цикъл – обитаване, 
труд, обслужване, 
отдих на 
населението“  

 СЦ 1.1.„Съхранена природна 

среда за развитие на 

конкурентни сектори, 

базирани на природни ресурси 

o М.1.1.1. Прилагане на екологични 
подходи при използване на 
природните ресурси 

 СЦ 1.2. „Подобрена селищна 
среда за пълноценни условия 
за живот на обитателите“  

o М.1.2.1. Осигуряване с актуални 
устройствени планове  
o М.1.2.2. Благоустрояване на 
населените места 
o М.1.2.3.Подобряване качествата и 
сигурността на публични 
пространства в населените места 

 СЦ 1.3. „Опазване на 
местните ресурси чрез 
подобряване на екологичната 
инфраструктура“ 

o М.1.3.1. Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща ВиК 
инфраструктура 
o М.1.3.2.Поддържане на 
енергийната инфраструктура 
o М.1.3.3.Подобряване управлението 
на отпадъците 
o М.1.3.4.Развитие на 
енергоефективна икономика 
o М.1.3.5. Превенция на рискови 
процеси и бедствия 
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П.2 „Съхраняване 
на човешкия 
потенциал и 
подобряване на 
публичните услуги 
на населението“ 

 СЦ 3.1. „Подобряване на 
социалната среда и достъпа 
до качествени услуги“ 

o М.3.1.1.Създаване на условия за 
максимален обхват на лицата в 
ученическа възраст в 
образователната система; 
o М.3.1.2.Създаване на условия за 
интегрирани здравни и социални 
услуги; 
o М.3.1.3.Подобряване качествата 
на средата за спорт и отдих 

 СЦ 2.2. „Придобиване на 
образователни и 
професионални умения за 
пазара на труда“ 

o М.2.2.1. Повишаване 
професионалните умения и 
квалификацията на работната сила; 
o М.2.2.2. Превенция на отпадането 
от пазара на труда; 
o М.2.2.3. Адаптиране на 
професионалното образование към 
променящите се условия на пазара на 
труда 

 СЦ 2.3. „Осигуряване на 
качествени бюджетни услуги 
по здравеопазването, 
социалното подпомагане, 
културата и спорта“ 

o М.2.3.1. Подобряване на достъпа 
на населението до здравеопазване 
o М.2.3.2. Развитие на 
резидентните социални услуги, 
съобразно потребностите; 
o М.2.3.3. Подобряване качествата 
на инфраструктурата на  
образованието, културата и спорта 
o М.2.3.4. Насърчаване на 
културното разнообразие и 
съхраняване на културното 
наследство  

П.3. Балансиран, 
устойчив растеж 
чрез привличане 
на нови свежи 
инвестиции за 
утвърждаване на 
водещите 
функции на 
комплекс от 
икономически 
дейности в трите 
сектора на 
местната 
икономика 

 СЦ 3.1. Устойчиво 

икономическо развитие, 

базирано на местни ресурси и 

инициативи на бизнеса за 

привличане на нови инвестиции  

o М.3.1.1:Стимулиране на 
биоземеделието и 
биоживотновъдството 
o М.3.1.2: Подобряване на 
иригационната инфраструктура на 
земеделието 
o М.3.1.3. Инвестиции в иновативни 
производства 

 СЦ 3.2. „Подкрепа на 

предприемаческата 

активност за създаване на 

нови иновативни малки и 

средни предприятия“ 

o М 3.2.1 Създаване, промоциране и 
подкрепа на местни иновационни 
стратегии  
o М 3.2.2. Разработване на 
инвестиционен профил на общината  

 СЦ 3.3. . „Развитие на 

устойчив туризъм, базиран на 

местни ресурси“  

o М.3.3.1. Подпомагане развитието 
на местния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите 
o М.3.3.2. Развитие на 
природни,исторически, културни и 
други  атракции, свързани с туризма  
o М.3.3.3. Подобряване качествата 
на съществуващата туристическа 
инфраструктура; 
o М.3.3.4. Изграждане на нова 
туристическа инфраструктура 
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П.4. „Създаване на 
условия за по-
добра свързаност 
и намаляван на 
териториалните 
диспропорции 

 СЦ 4.1. „Подобряване на 
транспортната и цифрова 
свързаност, развитие на 
електронните услуги и 
достъпност“ 

o М. 4.1.1.Подобряване качествата 
на общинската пътна мрежа; 
o М.4.1.2. Развитие на електронни 
услуги 

 СЦ 4.2. „Подкрепа за 
балансирано пространствено 
развитие“; 

o М. 4.2.1. Формиране на зони за 
въздействие и подкрепа за тяхното 
развитие 

 СЦ 4.3. „Разширяване на 
междуобщинското 
сътрудничество“ 

o М. 4.3.1. Междуобщинско 
сътрудничество за решаване на 
проблеми от общ интерес  

         
Отношение към така формулираните приоритети и особено към Приоритет 1 

и Приоритет 4 имат и предвижданията на ОУП на община Марица. Към 
Специфична цел 1.2. една от мерките е за осигуряване с актуални Подробни 
устройствени планове, съобразени с ОУП на общината.  

В периода 2021-2027 г. ще се изпълнят 15-17 години на прилагане на Общия 

устройствен план на община Марица. Налице е основание и необходимост в 

периода на действие на настоящия ПИРО да се проведе процедура за 

актуализация на действащия или за изработване на нов ОУПО. По този начин ще се 

осигури: 

- планова основа на ниво ОУПО, съобразена с актуалните обществено-

икономически и устройствени условия, вкл. с реализираните 

инвестиционни инициативи, заявените намерения и инвестиционното 

търсене като цяло;  

- с оглед опазването на земеделските земи – евентуално редуциране на 

територията за урбанизация на база прецизна оценка на 

целесъобразността на бъдещия начин на ползване и ясно определяне 

на земеделските земи, чието предназначение не може да се променя 

(в съответствие разпоредбата на чл. 45, ал. 2, т. 4 от Наредба № 7 на 

МРРБ), при съобразяване със същностни характеристики на ресурса, 

напр. бонитетната оценка (категория) на земята; 

- ще се осигури база за изработване на последващи цялостни подробни 

устройствени планове на териториите за нова урбанизация, както и 

други устройствени планове и инвестиционни проекти за изграждане на 

необходимата довеждаща инфраструктура, с оглед повишаване 

атрактивността на съответните територии за външните инвеститори; 

- при съобразяване с предвижданията на ОУПО на съседни общини ще 

се създадат условия разработване и реализация на съвместни 

проекти, напр. за развитие на интегриран междуобщински масов 

пътнически транспорт, за развитие на зони за отдих, рекреация и спорт 
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с междуобщинско значение, за прилагане на интегриран подход при 

опазването и социализацията на културното и природното наследство 

и включването им в оборот като ресурс на туризма и др. В тази връзка 

като отправна точка могат да се посочат и предвижданията на 

разработката „Районна устройствена схема на група общини – 

Пловдив, Марица, Родопи и Садово“ (РУС, 2009 г.); 

- общината ще бъде снабдена с планов документ, изготвен в 

съответствие с актуалните изисквания, заложени в европейското и в 

националното законодателство. 

В тази връзка са и част от проектните идеи по Мярка 1.2.1. Осигуряване с 

актуални устройствени планове, включени в Индикативния списък с 

проекти/проектни идеи (Приложение 1). 
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IV. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА 

И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА 
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 
В Закона за регионално развитие  е заложено изискването при разработване 

на стратегическите и планови документи да се основава на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност. Приложението на този принцип допринася 

за  повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, 

за ефективност-та на тяхната реализация. За да се отговори на тези изисквания в 

„Методическите указания за изработване на ПИРО за програмния период 2021—

2027 г.“ е предвидено в структурата на пана да бъде включен отделен раздел 

„Комуникационна стратегия на партньорите и заинтересованите страни и формите 

на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за 

партньорство и осигурявана на информация и публичност“  

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира 

съпричастността и участието на  всички заинтересовани страни  в два важни 

момента: 

- В процеса на  разработване на   ПИРО; 

- При  изпълнението на ПИРО през целия 7 годишен  програмен период. 

Заинтересованите страни са жителите на община Марица, структури на 

гражданското общество и бизнеса. Механизмът да се случи това е да се 

осъществява необходимата комуникация между заинтересованите страни и то при 

спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 

публичност  По такъв начин е възможно да се повиши обществената ангажираност 

и съпричастност на местните общности и на всички заинтересовани страни чрез 

обмен на ценна информация и идеи, които да подпомагат процеса за вземане на 

правилни решения. 

Основни ангажименти за провеждане на Комуникационната стратегия имат 

органите, които са оторизирани да организират изработването и изпълнението на 

ПИРО. Това са общинската администрация и кметът на общината. Основна 

отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на 

разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ПИРО има Кмета на 

общината в съответствие със своите компетенции.  Очевидно е, че дейностите по 

изпълнение на Стратегията са насочени към  утвърждаване на ролята на община 

Марица като активна страна в изработването и изпълнението на плана.  

Заедно с това във всички етапи на разработване и прилагане на плана 

участват със споделени ангажименти всички партньори: административни структури 

на общинската власт, икономически и социални партньори, НПО, граждански 

сдружения, широката общественост. В зависимост от етапа, нивото на съучастие се 
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проявява в различна степен.  В този процес на комуникация е предвидено да бъдат 

прилагани всички приети форми на взаимодействие: информиране, консултиране и 

съгласуваност, ангажираност и активно участие. 

Методите и подходите, прилагани в процеса на публичните консултации са 

утвърдени в процесите за публичност и информираност, а именно – екипна 

експертна оценка, социологически проучвания, анкети и интервюта и др. В хода на 

изпълнението на задачата бяха проведено анкетиране на доброволен принцип, 

чрез писмено подадени анкетни форми или такива получени на сайта на общината 

в раздел ПИРО. 

Прилагането на тези утвърдени в практиката методи в конкретния случай е 

затруднено от ограниченията за масови контакти и участие на по-голям брой лица 

от заинтересованите страни, породени от пандемията с КОВИД 19. Комуникацията, 

макар и затруднена бе провеждана с мобилни средства на връзки и във виртуална 

среда.  

 В подготвителния етап по изработване на ПИРО на община Марица бе  

подготвена анкетна форма, която бе разпространена към потенциални участници от 

кръга партньори и заинтересовани страни. Активно участие бе осъществено от 

структури на Общинската администрация. 

За всеки етап от разработването и обсъждането на за интегрирано развитие 

на община Марица за процеса на публични консултации са подготвени и 

представени различни материали – презентации, извадки от систематизирани 

визии, стратегически цели и приоритети, работна версия на документа и др.  

 Важен момент в комуникационната стратегия е общественото обсъждане на 

проекта на ПИРО на община Марица 2021-2027 г. Ограниченията, предизвикани от 

пандемията КОВИД 19 за прилагане на противоепидемичните мерки, не дадоха 

възможност за по-висока представителност с участието на по-голям брой на 

участници в публичното обсъждане на плана. 

 След изготвяне на проекта на ПИРО, документът беше публикуван на 

официалната страница на Общинска администрация за мнения и предложения от 

широката общественост. Едва след това се пристъпи към финализиране на плана и 

представянето му за приемане от страна на Общински съвет. 

В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените вече 

ефективни партньорства. Това ще даде реални шансове за постигане на 

стратегическите цели по максимално ефективен и ефикасен начин 
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V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

5.1. СЪЩНОСТ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 
За разлика от досега действащите Общински планове за развитие на 

общините, в ПИРО, който е основен план на съответната община за плановия 

период 2021-2027 г., се предвижда да бъдат определени части от територията, на 

коИто да бъдат обособени т.нар. „Приоритетни зона за въздействие“. Идеята е, 

на базата на изводите от аналитичните проучвания за състоянието на отделните 

сектори и на възможностите за използване на ресурсите и потенциалите на 

общината, да се откроят части от територията ѝ, към които да се насочат и 

съсредоточат ресурси за постигане на стратегическите цели и задачи на ПИРО. 

Зоната за прилагане на интегриран подход (идентифицирана още и като зона 

за въздействие) се  разглежда като  обособена територия в границите на общината, 

която е с определена функционална характеристика  допълнена с характеристики 

за състояние на физическата среда, социална и/или етническа структура на 

населението и характер и структура на основните фондове.   

Благоприятен фактор за обективността при определяне на характера, 

функциите и на териториалния обхват на приоритетните зони за въздействие на 

територията на община Марица е наличието на приет Общ устройствен план на 

общината. Влияние за това оказват и редица идеи, съдържащи се в действащи 

стратегически документи на общината. Идеите за функционалната характеристика 

и за териториалния обхват на приоритетните зони за въздействие бяха подкрепени 

и от работната група в Общинската администрация, създадена с цел подпомагане 

изработването на ПИРО. 

В Методическите указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ е 

заложено изискването в  определените  приоритетни зони за въздействие да бъдат 

насочени  част от мерките, предвидени в програмата за реализация на плана.  

 Определянето на териториалния обхват на приоритетните зони за 

въздействие, освен от резултатите от аналитичните проучвания, представени в 

синтезен вид в S W O T анализа, се съобразява и с устройствените решения, 

заложени в Общия устройствен план на община Марица. Така се постига 

изискването за реализация на водещия принцип за „единство на социално-

икономическото и пространственото планиране“. 
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5.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
В ПИРО МАРИЦА 2021-2027 Г. 

 
 

Подход при определянето на зони за въздействие в ПИРО – Марица 2021-

2027 г. се основава на отчитането на редица фактори. Основните от тях засягат 

части от територията на общината, които разполагат с: 

- неусвоени потенциали за развитие; 

- концентрация на определени функции (например в сферата на 

икономиката, туризма, специфичното природоползване, функции с 

човешкия жизнен цикъл и др.); 

- устройствени предпоставки за тяхното формиране и функциониране, 

определени като съответни устройствени зони в ОУП на община Марица 

и др. 

Предложенията за зони за въздействие в ПИРО – Марица 2021-2027 отчитат 

изискванията на Методическите указания за разработване и прилагане на 

планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. за 

следните два вида: 

- градски зони за въздействие; 

- други зони за въздействие (със специфични характеристики) 

Тъй като на територията на общината няма град, който да изпълнява и 

функциите на общински център, първият тип зони не може да бъде приложен. Така 

на територията на община Марица са приложими вторият тип зони за целево 

въздействие – със специфични характеристики и потенциал (в т.ч. и неусвоен) за 

развитие.  

Зони за въздействие със специфични характеристики.  Те са определени 

за развитие на икономически дейности (с производствен и транспортно-логистичен 

характер) и на функции за алтернативен туризъм и рекреация в качествена 

природна среда.  

Аналитичните проучвания за състоянието на природния, социално-

икономическия и инфраструктурния комплекс на общината, изводите, обобщени и 

представени под формата на  S W O T  анализ, както и определените в Общия 

устройствен план на общината устройствени зони са основанията в ПИРО Марица – 

2021-2027  да бъдат определени следните два вида зони за подпомагане, като се 

отчитат техните характеристики, ресурса и степента на усвоеност на потенциала 

им. 

 

5.2.1. Зона за развитие на производствени и логистични дейности 

 

Този вид зона се обосновава на вече утвърдени производствени и логистични 

функции, с концентрация върху части от територията на общината. Вторият 
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аргумент за определяне на тази зона е, че към тези части от територията на 

общината продължава инвестиционният интерес. На трето място - има все още 

неусвоен капацитет и наличие на свободен териториален ресурс. 

Тъй като производствените и логистичните функции не са концентрирани 

върху териториално обособена част от територията на общината, а са с дисперсно 

проявление е възприета идеята за няколко (3 броя) териториално обособени 

подзони. 

 

Териториален обхват и кратка характеристика на подзоните:  

 Подзона за производствени и логистични дейности . Войсил – 

Бенковски –Радиново – Царацово – граница на община Пловдив 

Териториалният обхват на тази подзона е заложен в Общия устройствен план 

на община Марица като зони с три типа функционално предназначение (Псп 

(складово-производствена), Смф (смесена многофункционална) и Соп (смесена 

обслужващо производствена). В териториалния обхват на подзоната попадат 4 

села с общо население 6490 души. В по-широк аспект подзоната може бъде 

разглеждана като част от „Тракия Икономическа зона“. Реалното ѝ функциониране е 

с начало от 90-те години, с изграждане на промишлени обекти на няколко 

чуждестранни компании, като „Ферерро”, „Либхер” и „Сокотаб”.. Приблизителната 

площ на разглежданата подзона е около  787 ха (посочените площи тук и по-долу 

съответстват на обхвата на съответните устройствени зани по ОУПО). Степента на 

усвоеност е около 20%, т.е. зоната разполага със значителен неусвоен потенциал и 

с възможности за по-нанатъшно развитие. В югоизточна посока зоната достига 

границата на община Пловдив. Според проекта за изменение на ОУПО Пловдив в 

прилежащата територия са предвидени зони със сходен вид функции.  

 

 Подзона за производствени и логистични дейности Войводиново – 

Калековец – Скутаре 

Териториално посочената подзона е в обхвата на предвиждания в 

регионалните стратегически и програмни документи Високотехнологичен парк 

„Иновации“. Бъдещият парк е стратегически позициониран от двете страни на 

магистрала “Тракия“, респ. Европейски транспортен коридор №4. Подзоната все 

още е с неусвоен потенциал. Площта на подзоната е около 1260 ха, които на 

настоящия етап са неусвоени.. 

 

 Подзона за производствени и логистични дейности Граф Игнатиево 

- Труд – граница с община Пловдив.  

По предвижданията на ОУП на община Марица  тази зона е с функционално 

предназначение Смф. В териториалния й обхват попадат две от големите села в 

общината – Труд и Граф Игнатиево с общ брой население към 2019 г. – 5736 д. 
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Общата ѝ площ е около 335 ха. От тях усвоени са около 10%, предназначени  

предимно търговска и логистична дейност. В южна посока зоната достига границата 

на община Пловдив. Според проекта за изменение на ОУПО Пловдив в 

прилежащата територия са предвидени устройствени зони със сходен вид функции. 

Териториалната локализация на зоната с 3-те подзони е показана на следващата 

схема. 
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5.2.2. Зона за  алтернативен туризъм и рекреация в съхранена природна 

среда 

 

Това е вторият вид зона, която се базира на ненапълно усвоени местни 

ресурси. Функционалното предназначение на тази зона е свързано с развитие на 

важни функции в сферата на алтернативния туризъм и на ежедневния и седмичен 

отдих.  

Община Марица попада в периферната зона на мощния туристически център 

гр. Пловдив. Като такава, общината не е припозната като туристическа дестинация, 

което се дължи на редица фактори. В същото време тук съществуват потенциал за 

развитие на алтернативни форми на туризъм, свързани с културно-исторически 

ресурси, които по подходящ начин могат да допълват туристическите ресурси от 

подобен характер, с които разполагат гр. Пловдив и други близко разположени 

общини. 

От друга страна на територията на община Марица има качествени природни 

ресурси, които са предпоставка за развитие на функциите отдих и рекреация. 

Предимството на тези части от територията на общината е обстоятелството, че те 

могат да се превърнат в привлекателни за населението на община Пловдив, която 

изпитва остър недостиг от подобен вид територии със сходни природни дадености. 

По-значимите обекти с културно-исторически характер и територии, 

подходящи за рекреация, също са мозаечно представени на територията на 

община Марица зоната за алтернативен туризъм и рекреация, включва няколко 

подзони. 

 

Териториален обхват и кратка характеристика на подзоните   

На основата на разполагаемите културно-исторически и природни ресурси и 

тяхната относителна концентрация в отделните части на територията на община 

Марица са определени 5 подзони на Зоната за алтернативен туризъм и на 

рекреация в съхранена природна среда. Един от акцентите в този вид зона за 

подпомагане (целево въздействие) са реките Марица и Стряма и съответните 

крайречни територии. Обединяващият ги признак е водещата функция отдих и 

туризъм. 

 Подзона Маноле - Малтепе - Рогош – р. Стряма – р. Марица 

За развитието на тази подзона съществуват редица идеи от миналото, които 

за съжаление по редица причини не са реализирани. Една от тях е за създаване на 

екопарк „Марица“ по северния бряг на р. Марица при с. Рогош и устието на р. 

Стряма. В обхвата му се е предвиждало да се включи горската територия и 

крайречието на р. Стряма при с. Маноле, включително защитените зони по „Натура 

2000” на тази територия. 

От обектите с културно-исторически характер в подзоната се намира 

археологически комплекс „Малтепе“ южно от с. Маноле). Южно от него преминава 
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трасето на римския път „Philippopolis – Carassura“, пресичащ Тракия и свързващ 

Филипопол и Константинопол; в близост до пътя е регистрирана римска пътна 

станция. 

 Подзона Костиево – (Оризари) – комплекс „9-ти километър“. 

В териториалния обхват на посочената подзона е включено поречието на 

река Марица в землището на с. Костиево. Тук попада и комплекс „9-ти километър“, 

разполагащ с места за настаняване и заведение за хранене и развлечения. 

Освен с ресурси с природен характер, в посочената подзона се намират и 

обекти с културно-историческо значение. В с. Костиево е къщата на Спас 

Тороманов, деклариран архитектурно-строителен обект на НКН. Тя е включена в 

Регистър на туристическите атракции към Министерство на туризма. В южната част 

на землището на с. Костиево се намират два обекта, включени в Регистър на 

туристическите атракции към Министерство на туризма: две надгробни могили 

„Каци могили“ в м. „Каци могили“ (северно от пътя Пловдив – Пазарджик), Голяма 

могила в м. „Лъката“, на южната граница на общината, на границата с община 

Родопи (землище на с. Цалапица), край пътя Пловдив – Пазарджик. Друг обект е  

Мемориалният  комплекс „Освободители на Пловдив“. Южно от с. Костиево 

преминава трасето на римския път „Philippopolis – Carassura“. 

 

 Подзона Скутаре – Войводиново („Терапарк“) 

От природните ресурси в тази подзона с по-голяма значимост е минералната 

вода в с. Войводиново и наличието на други водни обекти. Те са в основата на 

идеята за създаване на аквапарк „Аква – Тракия“ в землищата на селата 

Войводиново и Скутаре (виж ОПР 2014-2020г.). Възможностите са за създаване на 

плажен комплекс с площадки за лечебен и профилактичен плаж и павилион за 

питейно лечение, предвид наличието там на минерални извори. Други функции на 

подзоната в границите на аквапарка могат да бъдат свързани със спорта и здравето 

– риболов, пътеки на здравето, спортни площадки, условия за велотренировки, 

съоръжения за дозиране на физическото натоварване. Наличието на Хиподрума в 

селото осигурява възможност и за конен спорт.  

На основата на конна база във Войводиново се лансира и идеята за 

създаване на Център за културен туризъм „Човекът и Конят“ с обособяване на 

пътеки за конна езда, а на рибарниците на с.  Войводиново. – за спортен риболов. 

За функционирането на подзоната се явява потребността от пряка пътна връзка 

между селата Войводиново и Скутаре.  

 

 

 Подзона Маноле - Труд – Граф Игнатиево – Крислово - Желязно 

Основанията за формиране на посочената подзона е разположеното източно 

от с. Труд голямо езеро.  Тук могат да се провеждат състезания по спортен 
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риболов, да се изградят дегустационни и други атракционни обекти.  

Разположението на езерото предполага удобен достъп и от селата Граф 

Игнатиево, крислово и Желязно, както и от републикански път II-64. Допълнителна 

атракция е че в езерото зимува ято черни щъркели. 

 

 Подзона „Крайречен парк с. Калековец“  

Тя се ситуира в поречието на р. Стряма. Попада в обхвата на устройствена 

зона за озеленяване по ОУПО с площ около 76 ха. Наличието на конна база 

„Тангра“ край с. Калековец дава възможност за развитие на конна езда, а близостта 

до ДЛС „Чекерица“ на територията на община Раковски – за ловен туризъм.  

Подзоните са показани на следващата схема. 

 

 

 

Предлаганите интервенции за насищане на  отделните зони за въздействие 

включват редица проектни идеи, чиято реализация ще допринесе за по-пълното 

усвояване на наличните ресурси на територията на община и за постигане на 

ефекта за интегрирано комплексно използване на природния потенциал и развитие 

на социално-икономическия и инфраструктурния комплекс на община Марица. 

Конкретните проектни идеи с индикативния финансов ресурс за всяка от 

предлаганите 2 вида зони с посочените подзони за въздействие са отразени в 

Приложение 1 към Програмата за реализация на ПИРО – Марица 2021-2027. 
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VI. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

6.1. Прилагане на интегриран подход в Програмата за реализация 

 

В структурата на ПИРО – Марица 2021-2027 в самостоятелен раздел е 

представена Програмата за реализация на плана. Тя определя рамките на 

действията, които следва да бъдат предприети в процеса на изпълнение на ПИРО. 

В този смисъл Програмата за реализация е с подчертан оперативен характер, тъй 

като с нея се определят отговорностите на местните власти (Общинския съвет, 

Кмета на общината и Общинската администрация) и на останалите партньори. 

Изпълнението на приоритетите, целите, мерките и дейностите (проектните 

идеи/проекти), заложени в Програмата за реализация, ще се отчита с Годишните 

доклади и с Междинната и Последващата оценка. 

 Програмата за реализация на ПИРО на община Марица е със средносрочен 

– 7 годишен - характер. Тя е отворена и в нея могат да бъдат правени промени, 

които се обосновават с Годишните доклади и с Междинната оценка за 

изпълнението на ПИРО. В тази връзка е възможно след приемането на ПИРО от 

Общински съвет, когато общината има готовност с друг проект, който не е включен 

в Програмата за реализация, той да бъде добавен по-късно. Това става чрез 

актуализация на програмата за реализация на плана.  

При реализацията на отделните приоритети на ПИРО се прилагат различни 

по своя характер интервенции. В това се изразява и приложимостта на 

интегрирания подход, прилаган при разработване на ПИРО – Марица 2021-2027. 

Той е приложен и обособената Програма за реализация на плана. 

 Подходът за прилагане на принципите за интегрирано, комплексно развитие 

на общината широко се използва и в Програмата за реализация на плана. По всеки 

от формулираните приоритети на плана са включени мерки от различни сектори, 

които в своята съвкупност постигат комплексен ефект, насочен към устойчивото 

развитие на общината. Резултатът от това е постигане на синергичен ефект. 

Същността му се изразява в това, изпълнението на всеки от приоритетите на плана 

да води до генериране на общ кумулативен ефект върху устойчивото развитие на 

общината. Същността на така представения подход, приложен при разработване на 

Програмната част на ПИРО, се изразява в съблюдаване на изискването мерките и 

дейностите, отнесени към всеки от петте формулирани приоритета, да бъдат 

насочени към решаване на комплекс от проблеми не само в отделните сектори, а 

във всички основни направления на развитието. Така се осигурява и изпълнението 

на предварително поставената задача за устойчива развитие на общината. 

Изискването за интегриран подход е приложен в две основни направления: 
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 При формулиране на четирите приоритета, съдържащи се в 

Стратегическата част на ПИРО – Марица 2021-2027. 

 При мерките и дейностите, насочени към зоните за целенасочено 

въздействие.  

Приложението на този подход най-добре е изразено с формулировките както 

на приоритетите на плана, така и на съдържащите се в тях мерки. Като примери 

за интегриран подход могат да бъдат посочени зоните за целенасочено 

подпомагане. В тях са предвидени мерки, съдържащи широк кръг от проектни идеи 

– в сектора на благоустройството на средата, на икономиката, на социалната 

сфера. 

 

6.2. Основни инструменти на Програмата за реализация 

 

Програмата за реализация на ПИРО – Марица 2021-2027 съдържа определен 

набор от инструменти, които са характерни за подобен тип програмни документи. 

Същите се съдържат и в общинските планове за развитие от програмните периоди 

2007-2013 и 2014-2020 г.  

В съответствие с цитираните многократно Методически указания за 

изработване на плана, основните инструменти на Програмата за реализация на 

ПИРО – Марица 2021-2027 са: 

 Индикативен списък на проектните идеи и проектите, които са с проектна 

готовност. 

 Индикативна финансова таблица. 

 С възможно най-конкретен вид в Програмата за реализация са представени 

проектните идеи/проекти, съдържащи се в Индикативния списък. Те са 

структурирани по: 

 Формулираните приоритети на плана. 

 Мерките, съдържащи се в отделните приоритети.  

В този смисъл мерките и включените в тях дейности са основните структурни 

елементи на програмата. В 4-те приоритета на плана са предложени конкретни 

дейности, обединени по функционален признак чрез формулираните мерки на 

ПИРО. Така се постига една от задачите на плана за решаване на проблеми на 

отделните сектори. На второ място, проектните идеи са и териториално 

ориентирани – по населени места и по зони за целенасочено въздействие. 

Съгласно одобрените Методически указания за изработване на ПИРО, 

индикативната финансова рамка включва двата основни инструмента на 

Програмата за реализация – Индикативния списък на проектните идеи и конкретни 

проекти и обобщена по приоритетите Индикативна финансова таблица. В плана те 

са представени като две отделни приложения (Виж Приложение 1, Приложение 2). 
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 Индикативен списък с приоритети, цели, мерки и дейности 

В Индикативния списък са включени и проектни идеи/проекти, които са с 

приоритетен характер. Условията за значимост и неотложност на тези проекти и 

проектни идеи са: 

• Подчертана значимост на проекта за развитието на общината, свързана с 

решаване на проблеми, които не търпят отлагане във времето. 

• Степента на проектна готовност (наличие на идеен или работен проект). 

• Осигурен целеви финансов ресурс за реализацията на съответния проект 

или проектна идея. 

Проектните идеи и конкретните проекти, отнасящи се за определените два 

вида зони за целево подпомагане (определени на функционален признак) - Зона за 

развитие на производствени и логистични дейности (с териториално обособени 

3 подзони) и Зона за алтернативен туризъм и рекреация в съхранена природна 

среда (с териториално обособени 5 подзони), са маркирани в Индикативния списък 

чрез териториалната им насоченост към съответната зона за въздействие. 

С предвидения финансов ресурс по отделните приоритети и съдържащите се 

в тях мерки се определят и финансовия, административен и кадрови ресурс на 

поетите ангажименти по реализацията на ПИРО. Реализацията на дейностите 

(мерките и проектните идеи и проекти) е конкретизирана с отговорностите на 

ангажираните участници (партньори) – структурни звена на Общинската 

администрация, оператори на публични услуги (ВиК, електроразпределително 

дружество), частен бизнес и др. Естествено е водещи отговорности по 

изпълнението на ПИРО да имат Общинския съвет, Кмета и Общинската 

администрация. 

Общата сума на посочените финансови ресурси, включително по отделните 

приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от 

възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в 

пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на 

предвидените средства чрез преразпределение между отделните приоритети на 

базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. Механизмът за 

това да се случи е определен чрез актуализация на ПИРО. 

В Индикативния списък преобладават проектните идеи, а по-малко на брой 

са конкретните проекти. Това е разбираемо, тъй като ПИРО е разработен в 

началото на програмния период. С влизането в действие на ПИРО ще се пристъпи 

към разработването на самите проекти, които корелират със заложените в плана 

проектни идеи.  

В Индикативния списък са включени и някои проекти, които са одобрени за 

финансиране в програмния период 2014-2020 г.. Тяхното изпълнение е стартирало 

в края на посочения период – 2019 или 2020 г. и срокът им завършване е 2022 – 

2023 г. В таблица същите са маркирани като проекти в „процес на реализация“.  
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Друга важна особеност е, че в Индикативния списък някои от мерките са 

отбелязани като „Меки мерки“. Към тях са отнесени дейности, които не са с 

подчертан инвестиционен характер. Такива са дейности, свързани с разработване 

на общински стратегически и планови документи, дейности с организационен 

характер и др. Макар и да нямат инвестиционен характер, „меките мерки“ имат 

пряко и косвено отношение към реализацията на мерките с инвестиционен 

характер.  

Важна особеност във формулировката на проектните идеи е това, че същите 

се представят в по-обобщени формулировки. Това е направено с цел в тази 

формулировка да се представят в по-конкретен вид в самото наименование на 

конкретния проект. 

При определяне на Индикативната стойност на предлаганите проектни идеи 

са използвани стойностите на проекти – аналози, които са финансирани в 

програмния период 2014-2020 г. Размерът на финансовия ресурс е индикативен, а 

неговата конкретна величина ще се определи с разработването на самия проект. 

При някои от предлаганите проектни идеи, свързани с мерки в сферата на 

образованието, са предложени финансови параметри, базирани на средствата по 

линия на делегираните бюджети в образованието, определени за учебната 

2019/2020 г. Също така се включват и проекти, финансирани чрез ежегодните 

целеви субсидии от Централния бюджет.  

 

 Индикативна финансова таблица 

Това е другият важен инструмент на Програмата за реализация на ПИРО-

Марица 2021-2027. Основното предназначение на индикативната финансова 

таблица е да се представят предварителни, ориентировъчни разчети за 

необходимия финансов ресурс за отделните приоритети на ПИРО. В структурата на 

индикативната финансова таблица се съдържат и основните източници на 

финансиране. 

Общият индикативен финансов ресурс и източниците за финансиране на 

ПИРО, представени по приоритети, определят съдържанието на Индикативната 

финансова таблица. Това е вторият основен инструмент на Програмата за 

реализация на ПИРО на община Марица, представен под формата на таблица. 

База за нейното съставяне е Индикативният списък на приоритетите, целите, 

мерките и дейностите. 

Финансовият ресурс, включен в Индикативната финансова таблица на 

ПИРО – Марица се генерира от всички финансови ресурси (собствени и 

привлечени). По своят характер те са основно за инвестиции, но и има и такива, 

които нямат инвестиционен характер. Същите са идентифицирани като меки мерки. 

Някои от тях не изискват финансов ресурс, а за други е предвиден минимален, 

който не е с инвестиционен характер.  



162 

Както бе отбелязано, макар и да не са с инвестиционен характер, меките 

мерки имат отношение към стратегическите инструменти на плана – приоритетите, 

мерките и др. Те създават условия (основно институционални) за реализация на 

същите. Насочени са към изработване и приемане на стратегии, програми, планове 

и др. Те включват и мерки (с подчертано нефинансов характер), свързани с 

безвъзмездно подпомагане от страна на структури на Общинската администрация 

на конкретните бенефициенти при подготовка на проектите. Важно е да се уточни, 

че чрез някои от меките мерки, включващи стратегически и програмни документи, 

се определят политиките на местните власти (в лицето на Общинския съвет, Кмета 

и Общинската администрация) за реализиране на приоритетите, стратегическите 

цели и мерките, заложени в ПИРО.  

Основните източници на финансиране на Програмата за реализация на 

ПИРО – Марица -2021-2027 са същите, които действаха и в програмния период 

2014-2020 г., а именно: 

 Средства от Общинския бюджет (собствен финансов ресурс), предвиден 

за съфинансиране на проекти, които няма да бъдат изцяло финансирани 

по линия на безвъзмездната финансова помощ с привлечен финансов 

ресурс по действащите в програмния период 2021-2027 г. Оперативни 

програми. 

 Оперативни програми на ЕС. 

 Средства от Държавния бюджет. 

 Бюджетите на отделни министерства. 

 Други източници, в т.ч. и собствени средства на проекти с частно 

финансиране. 

Индикативната финансова таблица, както се разбира от наименованието ѝ е 

представена в таблична форма. Същата е включена като отделно приложение на 

ПИРО – Марица 2021-2027 (Виж Приложение 2). В нея е представен общият 

финансов ресурс (с инвестиционен и неинвестиционен характер) за реализация на 

мерките по четирите формулирани приоритета на плана. База за разработване на 

Индикативната финансова таблица е Индикативният списък на предлаганите 

проектни идеи и готови проекти. 

При финансиране на проекти с привлечени външни донори е предвидено 

съфинансиране със собствени средства от страна на община Марица в размер на 

20 – 25%, а от страна на частни бенефициенти – този размер достига до 50% от 

цялото финансиране на отделния проект. 

 За реализиране на всички проектни идеи и проекти по четирите приоритета и 

включените в тях мерки индикативния финансов ресурс за целия програмен период 

възлиза на 194 856 хил. лв. От този не малък по размер инвестиционен ресурс 

около 54 780 хил. лв. е предвиден като частни инвестиции. Тези частни инвестиции 
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вероятно няма да могат да бъдат осигурени и реализирани в програмния период 

2021-2027 г. и ще се включат в следващия 7 годишен период.  

Предвиденият финансов ресурс за изпълнение на мерките, включени в 

ПИРО, които се очаква да бъдат по линия на ОП на ЕС възлизат на 108 641  хил. 

лв. Това е около 55,8% от целия финансов ресурс. 

Собственият финансов ресурс от общинския бюджет за целия програмен 

период  е 22 735 хил. лв, а от Републиканския бюджет – 8 700  хил. лв, основно по 

линия на целевите субсидии. 

 По приоритети на ПИРО – Марица 2021-2027 с най-голям размер са 

средствата по Приоритет 1: „Подобрена природна и селищна среда, предлагаща 

условия за качествен жизнен цикъл – обитаване, труд, обслужване, отдих на 

населението“. Те са свързани с проектни идеи, насочени към висококапиталоемки 

дейности – изграждане на канализационни мрежи, реконструкция и разширяване на 

водопроводни мрежи, енергоефективни дейности и др. (Виж Приложение 1 и 

Приложение 2) 

. 

6.3. Програма за развитие на туризма 

 

По препоръка на МРРБ в структурата на ПИРО следва да бъде включен нов 

елемент – Програма за развитие на туризма. Тя произтича от чл.11 от Закона за 

туризма (Изм. ДВ бр. 17 от 2020 г.), съгласно който в провежданата политика от 

Общинския съвет и Общинската администрация през програмния период 2021-2027 

г. следва да бъде конкретизирана с целево разработена „Общинска стратегия за 

развитие на туризма“.  

В раздела за аналитичните проучвания на ПИРО е отбелязано, че община 

Марица разполага с разработена „Стратегия и програма за развитие на туризма 

и туристически маркетинг за територията на община Марица – 2016-2020 г“. 

Поради това, че срокът на действие на посочената стратегия е изтекъл се 

налага изработване на нов стратегически документ за следващия планов период. 

В настоящия планов документ (ПИРО Марица – 2021-2027) се предлагат 

идеи за структурата и съдържанието на бъдещите стратегия и програми за 

развитие на туризма за плановия период 2021-2027 г., чието изпълнение става на 

база разработени годишни планове. Те следва да намерят място в конкретно 

разработени документи, приети от Общинския съвет. Основен изпълнител следва 

да бъде общината с участието на представители на туристическия бранш.  

В ПИРО Марица - 2021-2027 се съдържат основните насоки за развитие на 

туризма. Секторна програма за развитие на туризма, като програмен документ на 

община Марица, следва да бъде разработена след приемане на ПИРО.  

 От аналитичната част на ПИРО – Марица 2021-2027 се констатира, че 

общината разполага туристически ресурси с природен характер, които са с добри 

качества. Налични са и туристическите ресурси с антропогенен характер.  
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Така при частично използвана ресурсна база за развитие на туристически функции, 

при не много добрата разпознаваемост на общината като туристическа дестинация, 

е необходимо да се предложи работеща програма за развитие на туризма в община 

Марица.  

 Очертава се реална необходимост от създаване на условия за използване на 

разполагаемите местни туристически ресурси за развитие на туристическата 

функция и на функцията отдих и рекреация на населението на общината.  

Друга от възможните насоки е да се използват формите на междуобщинското 

сътрудничество в сферата на туризма. В това отношение с много добри 

перспективи са възможностите за отдих и рекреация на населението на община 

Пловдив, реализирани на територията на община Марица 

Основанията за необходимостта от подробни проучвания на възможностите 

за развитие на туризма в общината, които да бъдат отчетени при разработване на 

Общинската програма за развитие на туризма, са следните: 

 

 Подробен ситуационен анализ.  

Културното наследство– недвижимо, движимо и материално, съхранено на 

територията на община Марица, е носител на потенциал за развитие на 

алтернативен туризъм. Това заключение се основава на следните обективни 

дадености: 

 В Националния регистър на туристическите атракции са включени 24 

обекта (в т.ч. 23 с културно-историческо значение и един, базиран на 

природните условия – Скалар – рибарник/аквапарк), а в Националния 

регистър на туристическите фестивали и събития са включени шест 

събития от културния календар на общината.; 

 Естественото „вписване“ на културно-историческото наследство на 

община Марица в културно-историческите ресурси на непосредствено 

прилежащите общини, на първо място – Пловдив, както и тези в по-

широкия хинтерланд – като Хисаря, Карлово, Асеновград и др., 

Обективно, община Марица се включва в обхвата на туристически район 

(ТУ) „Марица“ и е със средищно положение по отношение на ТР „Родопи“ 

и ТР „Долината на розите“, които са утвърдени туристически дестинации; 

 Включване на общината в обширен ареал на материалните и 

нематериални културни напластявания в Южната част на страната с 

център гр. Пловдив; 

 С относително добра разпознаваемост като ценен културно-исторически 

обект на територията на общината е към момента осъщественият проект 

“Малтепе“ край село Маноле. 

 Наличие на природни ресурси, с потенциал за привличане на туристи и за 

ежедневен и „уикенд“ отдих и рекреация са обектите на природното 
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наследство, в т.ч. обекти със статут по Закона за защитените територии, 

защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Тук се включват 

още дивечовъдните ресурси, както и богатите водни ресурси-подземни 

води и открити водни площи, осигуряващи възможности за риболовни 

спортове и отдих; наличие на източник на минерална термална трапезна 

вода при с. Войводиново. 

 

 Насоки за развитие на туризма 

Насоките за развитие на туризма, които следва да бъдат отчитани при 

изработването на по-горе посочените документи са свързани със следните основни 

дейности: 

 Обективно оценяване на разполагаемите туристически ресурси с 

природен и антропогенен характер за привличане на туристически 

интерес; 

 Оценка на съществуващата туристическа инфраструктура на територията 

на общината – места за настаняване, заведения за хранене и 

развлечения, допълваща туристическа инфраструктура (посетителски 

центрове, туристически информационни центрове, маркировки към 

туристически обекти и др. ); 

 Състояние на рекламната дейност и други форми за популяризиране на 

общината като туристическа дестинация; 

 Оценка на възможностите за развитие на видовете на алтернативен 

туризъм; 

 Сътрудничеството с община Пловдив и другите общини за развитие на 

община Марица като съпътстваща туристическа дестинация на 

утвърдените туристически дестинации в област Пловдив и в Южен 

Централен район; 

 Стимулиране развитието на различни видове туризъм, съобразно 

разполагаемите местни туристически ресурси, като: 

- Познавателен туризъм; 

- Еко туризъм; 

- Селски туризъм; 

- Ловен и риболовен туризъм; 

- СПА – туризъм; 

- Спортен (конен) и някои форми на водни спортове туризъм 

 

 Реализация на дейности, свързани с туризма 

В документите, отнасящи се за развитие на туризма в община Марица, се 

очертава потребността от предприемане на редица дейности, които да утвърдят 

общината като туристическа дестинация за алтернативен туризъм и място за отдих 

и рекреация в природна среда с високи качества. В сферата на културно-
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историческото наследство и природните туристически ресурси такива следва да 

бъдат дейности, насочени към: 

 Включване на обектите на археологическото културно наследство в 

туристически оборот извежда на преден план проблема за степента на 

неговата проученост и за реализацията на специализираните дейности по 

консервацията, реставрацията, експонирането и останалите дейности за 

валоризирането му (в т.ч. осигуряване на условия за достъп, изграждане 

на приемна, информационна, техническа, охранителна инфраструктура, 

благоустрояване и обзавеждане на пространството и пр.) и 

популяризацията на отделните обекти. 

 За развитие на културния и други видове туризъм с познавателна 

насоченост е също така и подходящо поддържане и представяне на 

другите обекти на наследството, напр. тези в населените места – църкви, 

исторически и архитектурно-строителни недвижими културни ценности, 

мемориални паметници.  

 Административна и друга институционална подкрепа на инвестиционни 

намерения за опазването, валоризацията и социализацията на 

културното недвижимо и движимо наследство и на природното 

наследство. 

 Изграждане на територии за туристическо посещение, отдих и 

рекреационни дейности, напр. по поречието на река Марица, обхващащи 

и обекти на недвижимото културно, както и на природното наследство, 

може да бъде предмет на съвместни (междуобщински) проекти с община 

Пловдив и община Родопи. 

 За популяризиране на общината като туристическа дестинация в 

ежегодния културен календар да се включват събития, отнасящи се към 

изучаването, съхраняването, развитието и валоризирането на 

нематериалното културно наследство, както и да се инициират 

допълнителни събития с подобен характер. 

 Провеждане на кампании за включване на населението в дейности, 

свързани с развитие на форми на алтернативен туризъм. 

В стратегическата част на ПИРО – Марица 2021-2027 в Приоритет 3. 

“Балансиран, устойчив растеж чрез привличане на нови свежи инвестиции за 

утвърждаване на водещите функции на комплекс от икономически дейности в трите 

сектора на местната икономика“, една от стратегическите цели (СЦ 3.3. . „Развитие 

на устойчив туризъм, базиран на местни ресурси“) е насочена към развитие на 

туристическата функция на общината и на отдиха и рекреацията на населението. 

Към посочената цел са формулирани и следните 4 мерки: 

o М.3.3.1. Подпомагане развитието на местния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите; 
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o М.3.3.2. Развитие на природни, исторически, културни и други 

атракции, свързани с туризма;  

o М.3.3.3. Подобряване качествата на съществуващата туристическа 

инфраструктура; 

o М.3.3.4. Изграждане на нова туристическа инфраструктура. 

В четвъртия приоритет – стратегическата цел за междуобщинското 

сътрудничество, също се предвиждат общи действия с община Пловдив по линия 

на ежедневния и седмичния отдих, които да се осъществяват на територията на 

община Марица.  

Функцията – туризъм и рекреация е силно представена в предвидената зона 

за целево финансиране „Зона за алтернативен туризъм и рекреация в съхранена 

природна среда“ с 5 подзони. Териториалният им обхват на същите е разгледан в 

т. 5.2. 

Мерките и конкретните дейности, включени в тях, касаещи развитието на 

туризма са намерили място в Индикативния списък с приоритети, специфични цели, 

мерки и дейности (проектни идеи) представени в Приложение 3 на ПИРО. 

В таблица 6.1.., която е извадка от Приложение 1 (Индикативен списък с 

описание на предвидените мерки и дейности), са отразени дейностите по мерките 

от Стратегическа цел 3.3. от Приоритет 3. 

Таблица 6.3.1. 

Проектни идеи, свързани с развитие на туризма и отдиха в община Марица 

(Извлечение от Приложение 1) 

Приоритет Мярка Проектна идея 

Приоритет 3. Балансиран, устойчив растеж чрез привличане на нови свежи 

инвестиции за утвърждаване на водещите функции на комплекс от икономически 

дейности в трите сектора на местната икономика 

Стратегическа цел 3.3. Развитие на устойчив туризъм, базиран на местни 

ресурси 

Приоритет 3 
Мярка 3.3.1.Подпомагане развитието на местния туристически 

продукт и маркетинг на дестинациите 

Приоритет 3 
Мека мярка 

3.3.1. 

3.3.1.1. Разработване на общинска стратегия за 

развитие на туризма и туристически маркетинг 2021-

2027 

Приоритет 3 
Мека мярка 

3.3.1. 

3.3.1.2. Утвърждаване на община Марица като 

съпътстваща туристическа дестинация на гр. 

Пловдив с предлагане на алтернативни форми на 

туризъм 

Приоритет 3 
Мека мярка 

3.3.1. 

3.3.1.3. Подготовка и издаване на туристически 

каталог и на туристическа карта на община Марица 

Приоритет 3 
Мека мярка 

3.3.1. 

3.3.1.4. Участие на община Марица и на 

туристическия бизнес в регионални и национални 
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Приоритет Мярка Проектна идея 

туристически прояви (туристически изложения, 

форуми и др.) 

Приоритет 3 
Мярка 3.3.2. Развитие на природни, исторически, културни и 

други атракции, свързани с туризма  

Приоритет 3 М. 3.3.2. 
3.3.2.1. В света на народните инструменти - традиции 

и бъдеще (НЧ "Виделина 1928" с. Войводиново 

Приоритет 3 М. 3.3.2. 
3.3.2.2. Промотиране на туристическите атракции, 

свързани с развитие на конния спорт в общината 

Приоритет 3 М. 3.3.2. 
3.3.2.3. Сцена на талантите - Бенковски (НЧ "Васил 

Левски 1930- с. Бенковски) 

Приоритет 3 М. 3.3.2. 

3.3.2.4. (Пре)открий и съхрани. Опазване на 

нематериалното културно наследство в община 

Марица 

Приоритет 3 М. 3.3.2. 
3.3.2.5. Свързани корени и хора (НЧ "Пробуда - 1927" 

с. Калековец) 

Приоритет 3 М. 3.3.2. 

3.3.2.6. Създаване на филм за историята на с. 

Войводиново, филм за Читалище Виделина и 

прилежащите колективи минали и сегашни.Връзка 

м/у стари и млади. Създаване на фото изложба на 

стари архивни снимки, както и настоящи. 

Прожектиране на хората от селото и гостите на 

селото във вечер на киното в с. Войводиново. 

Приоритет 3 М. 3.3.2. 

3.3.2.7. МузАтелие“ – културна информационно – 

творческа стая за съхранение, развитие и 

популяризиране на културното наследство и 

български занаяти в село Труд (НЧ "Светлина -1929") 

- с. Труд 

Приоритет 3 
Мека мярка 

3.3.2. 

3.3.2.8. Популяризиране на общинския етно и 

националния фолклорен фестивал, провеждан на 

територията на община Марица 

Приоритет 3 
М.3.3.3. Подобряване качествата на съществуващата 

туристическа инфраструктура 

Приоритет 3 М.3.3.3. 

3.3.3.1. Подобряване достъпа до Тракийската 

гробница в с. Строево (асфалтиране на улицата, 

поставяне на указателни табели и др.) 

Приоритет 3 М.3.3.4. Изграждане на нова туристическа инфраструктура 

Приоритет 3 М. 3.3.4. 

3.3.4.1. Развитие на съпътстващи туристически 

дейности (дигитални и други атракции, реклама и 

маршрути), за повишаване на туристическия интерес 

към ценни туристически ресурси на територията на 

община Марица 
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Приоритет Мярка Проектна идея 

Приоритет 3 
Мека мярка 

3.3.4. 

3.3.4.2. Изработване и поставяне на информационни 

и указателни табели към природни и културно-

исторически обекти, предизвикващи туристически 

интерес 

 

Реализацията на посочените в таблица 6.3.1. проектни идеи, допълнени с 

конкретни проекти от Общинската програма за развитие на туризма, ще способства 

за развитие на туристическата функция на общината. Това ще е свързано с 

пълноценното използване на природните дадености, културно-историческото 

наследство, живите традиции и автентичен фолклор, чрез създаване на модерна 

визия за устойчиво развитие на сектора.  

Очакваните резултати от изпълнението на бъдещата Общинска програма за 

развитие на туризма в община Марица могат да бъдат в следните основни 

направления:  

 Увеличаване на броя на туристите в общината. 

 Увеличаване на приходите от туризъм. 

 Разпознаваемост на община Марица като туристическа дестинация за 

предлагане на специфични туристически продукти. 

 Създаване на активен туристически бранш. 

 Популяризиране на значими за общината културно-исторически обекти 

и събития, свързани с традициите и културните атракции в населените 

места. 

 Подобряване качествата на туристическата и съпътстващата туризма 

инфраструктура и др. 

 Засилване на приноса на туристическия сектор като източник в 

данъчните приходи в общинския бюджет (чрез повишаване на размера 

на събраните средства от туристически данък) и др.  
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VII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА 

ОТ БЕДСТВИЯ 

 

7.1. Обща информация 

 

Повишаване осведомеността за изменението на климата и 

разпространението на знания за адаптиране към климатичните промени са първите 

и неотложни стъпки към постигане на дългосрочна и ефективна икономическа, 

социална и екологична устойчивост и гъвкавост. 

Изменението на климата се отнася до промяна в климата, която пряко или 

косвено се дължи на човешка дейност, водеща до промени в състава на глобалната 

атмосфера, и е в допълнение към естествената променливост на климата, която се 

наблюдава през сравними времеви периоди. 

Настоящото изменение на климата на планетата променя света. През 

последните две десетилетия са регистрирани 18-те най-топли години, откакто 

съществуват измервания, и екстремни метеорологични явления като горски пожари, 

големи горещини и наводнения, зачестяващи все повече в Европа и в света. 

Научните прогнози сочат, че средната температура ще се повиши между 

1,8°C и 4°C до 2100 г., като покачването в Европа се очаква да бъде дори по-високо 

от прогнозната глобална средна стойност.  Изследванията, проведени от 

департамента по метеорология на Националния институт по метеорология и 

хидрология към Българска академия на науките (НИМХ), предвиждат повишение на 

годишната температура на въздуха в България от 0,7°C до 1,8°C до 2020 г. Още по-

високи температури се очакват до 2050 и 2080 г., като прогнозираните повишения 

са съответно от 1,6°C до 3,1°C и от 2,9°C до 4,1°C. Като цяло, повишаването на 

температурата се очаква да бъде по-голямо през летния сезон (от юли до 

септември). 

От гледна точка на очакваните промени в режима на валежите, вероятно е да 

има намаляване на валежите, което ще доведе до значително намаляване на 

общите водни запаси в страната. В това отношение прогнозите сочат намаляване 

на валежите с приблизително 10 %  до 2020 г., 15 % до 2050 г. и от 30 % до 40 % до 

2080 г. При повечето сценарии за изменението на климата валежите през зимните 

месеци вероятно ще се увеличат до края на века, но се очаква значителното 

намаляване на валежите през летните месеци да компенсира това увеличение.   

Според съществуващите сценарии за климатичните промени за България се 

наблюдава тенденция към увеличаване честотата на екстремни явления и 

бедствия, което се доказва от честите интензивни валежи, топли и студени вълни, 

наводнения и суши, урагани, горски пожари и свлачища. 
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Очаква се биологичното разнообразие, сухоземните и водните екосистеми, 

както и секторите на водните ресурси, селското стопанство и горското стопанство 

да бъдат засегнати от предвижданите промени. Тези промени ще засегнат 

допълнително обществото и неговите граждани, както и икономиката като цяло. 

България е страна по Рамковата конвенция на Организацията на 

обединените нации по изменение на климата (РКООНИК, 1992 г.) , по Протокола от 

Киото (1997 г.) и Парижкото споразумение (2016 г.), предоставящо рамка за 

глобални действия за справяне с изменението на климата след 2020 г. В Парижкото 

споразумение се установява „глобална цел за адаптация: подобряване на 

адаптивния капацитет, укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта от 

изменението на климата“.   

Адаптация е процесът на приспособяване към действителни или очаквани 

неблагоприятни въздействия на изменението на климата, както и предприемане на 

подходящи действия за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, 

които тези въздействия биха могли да причинят. При човешките системи, 

адаптацията цели да смекчи или избегне щети или да се възползва от 

благоприятни възможности. Човешката намеса би могла да улесни 

приспособяването на някои естествени системи към очаквани климатични промени 

и техните въздействия. 

 

7.2. Политики и законодателство 

 

Европейският съюз залага амбициозни цели за намаляване на емисиите си 

на парникови газове за ключови сектори на икономиката, както следва: 

- Целите за 2020 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с 20% (в 

сравнение с 1990 г.); увеличаване на дела на възобновяемата енергия до 

20% и повишаване на енергийната ефективност с 20%; 

- Целите за 2030 г.: намаляване емисиите на парникови газове с най-малко 

40% спрямо 1990 г., а спрямо изискванията на Парижкото споразумение, 

ЕС одобри (през декември 2020 г.) намаляване на равнището на емисиите 

на парникови газове с най-малко 55% спрямо 1990 г.; 

- Целите за 2050 г.: постигане на неутрален по отношение на климата ЕС до 

2050 г. като се гарантира икономически ефективен и същевременно 

социално балансиран и справедлив преход за всички държави-членки. 

Европейският зелен пакт е пътната карта на ЕС за постигане на устойчивост 

на икономиката чрез набелязани политически инициативи, с които се цели да се 

помогне на ЕС да постигне целта си за неутралност по отношение на климата до 

2050 г. Европейският зелен пакт поставя началото на нова стратегия за растеж на 

ЕС. Той подкрепя прехода на ЕС към справедливо и благоденстващо общество, 

което отговаря на предизвикателствата, свързани с изменението на климата и 

влошаването на състоянието на околната среда, като подобрява качеството на 



172 

живот на настоящите и бъдещите поколения. Очертани са действия за по-

ефективно използване на ресурси чрез преминаване към кръгова и 

нисковъглеродна икономика и за спиране на изменението на климата, обръщане на 

тенденцията към загуба на биологично разнообразие и намаляване на 

замърсяването. В пакта са посочени необходимите инвестиции и наличните 

финансови инструменти и е обяснено как да се гарантира справедлив и 

приобщаващ преход. За всички предложени инициативи, обхващащи редица 

области на политиката, околната среда, енергетиката, транспорта, 

промишлеността, селското стопанство и устойчивото финансиране, е приложен 

цялостен подход. 

Законодателството на ЕС предоставя рамка за разработване на политики в 

България и национално законодателство за постигане на взаимосвързаните цели 

на стратегиите и програмите на ЕС. 

Законодателството в България като цяло, включително за адаптиране към 

изменението на климата, се осигурява с актуализацията на всички ключови 

секторни стратегии и програми за периода 2021-2030 г., базирани на визията и 

общите цели на политиките за развитие, определени от  Националната програма за 

развитие „България 2030“ (2020 г.) и конкретното законодателство - Законът за 

ограничаване изменението на климата (ЗОИК) и Законът за опазване на околната 

среда (ЗООС). 

От особено значение за адаптиране към изменението на климата (АИК) има 

приложната стойност на Националната стратегия за адаптация към изменението на 

климата и План за действие (2019 г.), обхващащи периода до 2030 г. В новия 

контекст на политиките, свързани с промените на климата, е зададена рамката за 

действия за адаптиране към изменението на климата (АИК) и приоритетните 

направления до 2030 г. Идентифицирана и потвърдена е необходимостта от 

действия за АИК както за цялата икономиката, така и на секторно ниво. Включените 

сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, 

„Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и 

„Води“. Управлението на риска от бедствия се разглежда като междусекторна тема. 

Разработен е списък с предложени дейности за адаптиране по всички 

стратегически и оперативни цели за даден сектор и са включени в Плана за 

действие за периода до 2030 г. Посочени са индикативни подробности за всяка 

адаптационна дейност: размер на бюджетите и техните източници; приоритети (в 

краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план); продължителност; очаквани 

резултати; показатели за мониторинг и отговорни институции. 
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7.3. Принос на ПИРО Марица за адаптиране към климатичните промени и 
намаляване риска от природни бедствия 

 

ПИРО се разработва в контекста на политиките, свързани с промените на 

климата. Екологичната проблематика заляга във формулираните цели и приоритети 

за развитие на община Марица, осигурявайки интегрирано опазване на околната 

среда. Предложените мерки са реалистични, ефективни и ресурсно обезпечени. 

Реализацията им ще допринесе за повишаване устойчивостта на социалното и 

икономическото развитие и природната среда и готовност на общността за 

възползване от възникналите възможности. 

Екологичната проблематика присъства в аналитичната и в стратегическата 

част на ПИРО Марица. В т.2.2 са описани природните условия и ресурси на 

територията. Направен е анализ – т.2.10 на екологичното състояние на елементите 

на околната среда и факторите, оказващи влияние върху нея и на 

идентифицираните природни рискове и рискови територии в общината. В SWOT 

анализа – т.2.11 са посочени силни и слаби страни с екологична насоченост. 

Анализираните природни условия и ресурси и екологичните проблеми и 

рискове са в корелация с формулираните в т.3.3 приоритети и стартегически цели 

на ПИРО и конкретно – с предложените в Програмата за реализация мерки. 

Приоритет 1. Подобрена природна и селищна среда, предлагаща усовия за 

качествен жизнен цикъл - обитаване, труд, обслужване, отдих на населението. 

Стратегическа цел 1.1. Съхранена природна среда за развитие на 

конкурентни сектори, базирани на природни ресурси: 

Мярка 1.1.1.  Прилагане на екологични подходи  при използване на 

природните ресурси. 

Стратегическа цел  1.2. Подобрена селищна среда за пълноценни условия за 

живот на обитателите: 

Мярка 1.2.2. Благоустрояване на населените места. 

Стратегическа цел  1.3. Опазване  на  местните ресурси чрез подобряване на 

екологичната инфраструктура: 

Мярка 1.3.1. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК 

инфраструктура; 

Мярка 1.3.2. Поддържане на енергийната инфраструктура; 

Мярка 1.3.3. Подобряване управлението на отпадъците; 

Мярка 1.3.4. Развитие на енергоефективна икономика; 

Мярка 1.3.5. Превенция на рискови процеси и бедствия. 

Приоритет 2: Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на 

публичните услуги на населението. 

Стратегическа цел 2.1. Подобряване на социалната среда и достъпа до 

качествени услуги: 

Мярка 2.1.3. Подобряване качествата на средата за спорт и отдих. 
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Стратегическа цел 2.3. Осигуряване на качествени  бюджетни услуги по 

здравеопазването,  социалното подпомагане, културата и спорт: 

Мярка 2.3.3. Подобряване качествата на инфраструктурата на 

образованието, културата и спорта. 

Приоритет 3. Балансиран, устойчив растеж чрез привличане на нови свежи 

инвестиции за утвърждаване на водещите функции на комплекс от икономически 

дейности в трите сектора на местната икономика. 

Стратегическа цел 3.1. Устойчиво икономическо развитие, базирано на 

местни ресурси и инициативи на бизнеса за привличане на нови инвестиции: 

Мярка 3.1.2. Подобряване на иригационната инфраструктура на 

земеделието; 

Мярка 3.1.3. Инвестиции в иновативни производства. 

Стратегическа цел 3.3. Развитие на устойчив туризъм, базиран на местни 

ресурси: 

Мярка  3.3.2. Развитие на природни,  исторически, културни и други  

атракции, свързани с туризма; 

Мярка 3.3.3. Подобряване качествата на съществуващата туристическа 

инфраструктура; 

Мярка 3.3.4. Изграждане на нова туристическа инфраструктура. 

Приоритет 4.  Създаване на условия за по-добра свързаност и  намаляване 

на териториалните диспропорции. 

Стратегическа цел  4.1. Подобряване на транспортната и цифрова 

свързаност, развитие на електронните услуги и достъпност: 

Мярка  4.1.1. Подобряване качествата на общинската пътна мрежа. 

Стратегическа цел 4.2. Подкрепа за балансирано пространствено развитие: 

Мярка  4.2.1. Формиране на зони за въздействие и подкрепа за тяхното 

развитие. 

Стратегическа цел 4.3. Разширяване на междуобщинското сътрудничество: 

Мярка  4.3.1.  Междуобщинско сътрудничество за решаване на проблеми от 

общ интерес. 

 

Гореизброените мерки направляват конкретните инициативи и инвестиции на 

община Марица в процеса на ограничаване изменението на климата и адаптиране 

на общността към климатичните промени. Мерките са обезпечени от конкретно 

дефинирани дейности - проекти, проектни идеи, програми и др., систематизирани в 

Програмата за реализация на ПИРО. 
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VIII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 
НА ПИРО 

 

8.1. Същност на процеса за наблюдение и оценка на ПИРО Марица  
2021-2027 г. 

 

 
След изработването и приемането на ПИРО от Общинския съвет, започва 7 

годишния период на неговото изпълнение. Процесът на изпълнение е рамкиран от 

Програмата за реализация, която се съдържа в самия план. За контрол по 

изпълнението е предвидена система за следене на реализацията на заложените в 

плана стратегически цели, приоритети и мерки. Това е т.нар. мониторингова 

система.   

Мониторингът (система да наблюдение, анализ  и оценка) на изпълнението 

на ПИРО е с ясно предназначение и приложение. Със системата за наблюдение и 

оценка, водеща до определени анализи на процесите по изпълнението на 

стратегическите цели, на приоритетите и на свързаните с тях мерки, се правят 

съответните обективни констатации доколко ефикасно и ефективно се използват 

ресурсите и какъв е ефектът от това. Като резултат от това се добива представа за 

напредъка в изпълнението на основните цели и мерки, формулирани в 

стратегическата част на ПИРО.   

Акцент в процеса на наблюдение в Програмата за реализация се поставя  

върху: 

- Индикативния списък с мерки и включените в тях проектни идеи и 

конкретни проекти; 

- Системата от индикатори, с помощта на които се оценява постигнатия 

напредък в изпълнението на приоритетите и мерките на плана.   

Важно изискване за обективност на резултатите от наблюдението и оценките 

на ПИРО е и подборът на информационните показатели. Те следва да бъдат 

информационно обезпечаеми. Резултатите от наблюдението и анализите  на 

изпълнението трябва да бъдат публично достояние. Същите трябва да бъдат 

отразени  и в годишните доклади, както и в Междинната оценка за изпълнение на 

ПИРО. Същите се изготвят от Общинската администрация и се представят от кмета 

на общината за приемане от Общинския съвет.  

Резултатите от наблюдението и оценката на изпълнение на ПИРО – Марица 

2021-2027 г. до голяма степен се основават на степента на достигане на целевите 

стойности на заложените индикатори за ресурс и за резултат. Тези резултати се 

използват при подготовката на Междинната и на Последващата оценки за 

изпълнение на ПИРО.  
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Мониторинговата система налага създаване на определено взаимодействие 

на  участниците в реализацията на ПИРО. Това основно са различни институции – 

Общинска администрация,  НПО сектора и частния бизнес. 

 

 

8.2. Отговорни структури (участници) в процеса на наблюдение и оценка 

 

Мониторинговата система налага определено взаимодействие на 

участниците в реализацията на ПИРО (основно различни институции – Общинска 

администрация,  НПО сектора и частния бизнес 

В частта на ПИРО, в която се анализира и оценява административния 

капацитет на община Марица,  са посочени ангажиментите на управленските органи 

и на структурите от общинската администрация в процеса на реализация на плана. 

Съгласно действащата нормативна уредба на регионалното развитие, преки 

ангажименти и отговорности и в процеса на наблюдение, анализ и оценки на 

изпълнението му имат органите на местната власт . 

От структурите на местната власт това са: 

- Общинският съвет. Той е ръководния орган, имащ отношение към 

цялостния процес на реализация на ПИРО, в т.ч. и в процеса на 

наблюдение и оценка. В общинския съвет се разглеждат предложените 

от Кмета на общината резултати от мониторинга на ПИРО. 

Общинският съвет, освен приемане на ПИРО, обсъжда и приема 

ежегодните годишни доклади, междинната и последваща оценки за 

изпълнение на плана; 

- Кметът на общината. Той организира процеса на наблюдение, 

анализ и оценка на изпълнението на ПИРО. Основните инструменти за 

това са индикаторите на наблюдение, на базата на които се изготвят 

Годишните доклади, представени за обсъждане и приемане от 

Общинския съвет. Такъв доклад не се представя за първата година от 

програмния период, т.е. за 2021 г. Кметът организира 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. 

- Структури на общинската администрация. Основни ангажименти 

към изпълнението на ПИРО, в т.ч. и в процеса на наблюдение и оценка 

имат звената от Специализираната администрация и частично - някои 

звена от Общата администрация. Общинската администрация е 

реалният изпълнител на процедурите по наблюдението и анализа на 

изпълнението на ПИРО. Определени звена на администрацията 

подготвят и документите, с които се отчита изпълнението на  плана. 
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Тези звена от Общинската администрация  са посочени в частта 

Административен капацитет от Аналитичната част на ПИРО. Те 

осъществяват комуникация и с останалите участващи страни – 

неправителствен сектор, бизнеса и др. Общинската администрация 

има ангажимент и по осигуряван на информацията (извън общината) 

по информационното осигуряване на индикаторите за реализация на 

стратегическите цели, приоритетите и мерките на ПИРО. 

 

 

8.3. Основни инструменти на системата за анализ и оценка на ПИРО 

 

Както бе отбелязано, основен инструмент на системата за анализ и оценка на 

ПИРО е  предварително определената система от индикатори. Същите се 

използват за изготвяне на няколко вида доклади, а именно: 

 Годишни доклади за изпълнение на ПИРО; 

 Доклад за междинна оценка на изпълнение на ПИРО; 

 Доклад за последваща оценка на ПИРО. 

Основен инструмент за отчитане на изпълнението на ПИРО и на постигнатия 

напредък в изпълнението на заложените мерки и дейности е Докладът за междинна 

оценка. Тя се изработва в средата на програмния период. В случая това се 

предвижда да се  извърши 2024 година. Междинната оценка следва да проследи:  

o Постигнатият прогрес в изпълнението на плана в средата на прогамния 

период; 

o Степента на актуалностт на стратегията му спрямо настъпилите 

социално-икономически условия в страната; 

o Ефективността на комуникацията и координацията между звената, 

участващи в прилагането на плана.  

След изработване на Междинната оценка,  кметът на общината  внася 

документа за обсъждане в общински съвет. След неговото одобряване се приема 

че  междинната оценка е изпълнила своето предназначение. 

 

 

8.4. Подход при изработване на системата от индикатори 

 

Системата от индикаторите е важна  част от мониторинговата  система за 

наблюдение, оценка и актуализация на ПИРО. Тя се предлага като  основен 

обективен инструмент за проследяване изпълнението му. 

 От това доколко е осъществен подходящ избор на  индикатори зависи и 

обективността на  оценките за постигнатия напредък в изпълнението на Програмата 

за реализация на ПИРО.  В това отношение следва да се отчитат и  специфичните 

характеристики на стратегическата част на ПИРО. 
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Системата  от индикатори за отчитане степента на изпълнение на  ПИРО 

включва два вида: 

- Индикатори за продукт; 

- Индикатори за резултат. 

Индикаторите за отчитане на изпълнение на заложените в ПИРО приоритети 

и мерки намират приложение и при досега действащите планови и стратегически 

документи на регионалното развитие – Областните стратегии и Общинските 

планове за развитие. В този смисъл може да се твърди, че има практика  по тяхното 

определяне (формулиране) и прилагането им за отчитане степента на изпълнение 

на мерките, включени в съответните приоритети на посочените документи. 

Индикаторите следва да съдържат базови и целеви стойности. Те следва да 

бъдат количествено и качествено измерими. Целевите стойности на индикаторите 

следва да са съобразени с прогнозното демографско, икономическо, социално и 

екологично развитие на общината.  

Важно условие за индикаторите (за продукт и за резултат) е да бъдат 

количествено измерими с цел обективност на оценките за изпълнение на 

стратегическите цели,  приоритетите и мерките, заложени в стратегическата част на 

ПИРО. Адекватното измерване на прогреса на ПИРО зависи от точността на 

началните стойности на отделните индикатори, които са определени от официални 

източници на информация. 

Първият тип индикатори – за продукт, отчитат как заложените интервенции 

по отделните стратегически цели и приоритети на плана се обезпечават и се 

отчитат с количествени измерители (брой, относителен дял, километър, стойност в 

хил. лв. и др.). Индикаторите за продукт се предлагат не за всяка конкретна 

проектна идея или проект, а за съответната мярка. По отделните мерки се 

предлагат от един до няколко индикатора, които са приложими от съвкупното 

реализиране на проектните идеи или конкретните проекти. Крайната цел от 

прилагането на този тип индикатори е да се оцени какво е прякото въздействие в 

съответната област на социално-икономическото и инфраструктурно развитие и 

опазването на околната среда в общината. 

 Вторият тип индикатори – за резултат, са предназначени за отчитане на 

постигнатите резултати от реализацията на съответния приоритет на ПИРО. 

Неговите измерители се отличават от тези, прилагани при индикаторите за продукт. 

Те имат базова и целева стойност, която се отнася за постигнатия резултат в края 

на програмния период.  

 Във времеви аспект индикаторите за резултат  имат базови и целеви 

стойности. Чрез тяхното прилагане се измерва степента на постигане на 

стратегическите цели и на включените в тях приоритети на ПИРО.  

Добрите практики по използването на системата от индикатори, показват че тази 

система работи добре, когато има създадена съответната информационни база.  
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Данните от тази база – данни  може да бъде ползвана не само за целите на 

ПИРО, а и при разработване на редица секторни стратегически, планови и 

програмни документи на общината. Тази база- данни  е добре да се поддържа в 

актуално състояние.  

 

 

8.5. Източници на информация 

 

При определяне на базовите стойности на индикаторите за мониторинг на 

ПИРО е нужно да се ползва надеждна информация, която трябва да бъде от 

официализирани информационни източници. Такива са данни от информационните 

масиви  на НСИ, Областни дирекции „Земеделие“, Регионални управления по 

образование, Регионални здравни инспекции, Областни пътни управления и др. 

Важен информационен източник е и общинската администрация на общината. От 

посочените и други информационни източници е използвана  информация за 

разработване на аналитичната част на ПИРО – Марица 2021-2027. 

Индикаторите за продукт и за резултат със съответните стойности са 

представени съобразно матрицата, заложена в Методическите указания за 

разработване на ПИРО в програмния период 2021 -2027 г. За ПИРО – Марица 2021-

2027, същите са представени в две приложения – Приложение 3 (индикатори за 

продукт) и Приложение 3-А (индикатори за резултат). 

 


