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Пояснения за някои от използваните съкращения:  1. Дирекция "ПП" - Дирекция "Програми и проекти";  2. Дирекция "УТ" - Дирекция "Устройство на територията";  
3. Дирекция «ОС» - Дирекция «Общинска собственост» 4. ОБ - Общински бюджет" 
          
* При поява на нова проектна идея, тя се отнася към съответната мярка 
** Обозначение на зоните за въздействие: 1.1. Подзона за производствени и логистични дейности . Войсил – Бенковски –Радиново – Царацово – граница на 

община Пловдив; 1.2. Подзона за производствени и логистични дейности Войводиново – Калековец – Скутаре; 1.3. Подзона за производствени и логистични 

дейности Граф Игнатиево - Труд – граница с община Пловдив; 

2.1. Подзона Маноле - Малтепе - Рогош – р. Стряма – р. Марица; 2.2. Подзона Костиево – (Оризари) – комплекс „9-ти километър; 2.3. Подзона Скутаре – 

Войводиново („Терапарк“); 2.4. Подзона Маноле - Труд – Граф Игнатиево – Крислово – Желязно; 2.5. Подзона „Крайречен парк с. Калековец“ 

 

  

Приложение  1 
          

Индикативен списък  с приоритети, цели, мерки и дейности, включени в ПИРО - Марица 2021-2027 
 

П
р

и
о

р
и

т
е
т
 

(П
) Мярка 

(М) 
Дейност/проектна идея* 

К
р

а
т
к
о

 

о
п

и
с
а

н
и

е
. 

П
р

о
е
к
т
н

а
 

го
т
о

в
н

о
с
т
 Територия / 

зона за 
прилагане на 
интегриран 

подход (зона за 
въздействие)** И

н
д

и
к
а
т
и

в
е
н

 

б
ю

д
ж

е
т
 (

х
и

л
. 

л
в

.)
 Източник 

на финан-
сиране 

Срок за 
изпълнение 

Административ-
на структура 

(звено в 
общината), 

отговорно за 
реализация на 

мярката 

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 
П.1 Мярка 1.1.1.  Прилагане на екологични подходи  при използване на природните ресурси 

П.1 
Мека 
мярка 
1.1.1. 

1.1.1.1. Въвеждане и изпълнение на  
изисквания за добро земеделско и 
екологично състояние на селскостопанските 
площи чрез прилагане добри земеделски 
практики и внедряване на иновативни 
решения 

организ.  
дейност 

 0,0  2021-2027  

П.1 
Мека 
мярка 
1.1.1. 

1.1.1.2. Опазване на почвите от 
замърсяване, ерозия и засоляване 

организ.  
дейност 

 0,0  2021-2027 
Специал. 

администрация 

П.1 
Мека 
мярка  
1.1.1. 

1.1.1.3  Ограничаване на използването на 
висококатегорийни земеделски земи  за 
нуждите на промишлеността и складовото 
стопанство 

организ.  
дейност 

 0,0  2021-2027 
Специал. 

администрация 
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П.1 
Мека 
мярка  
1.1.1. 

1.1.1.4. Насърчаване прилагане на иновации 
за управление на водите, включително в 
напояването, отводняването, събирането и 
съхраняването на вода 

организ.  
дейност 

 0,0  2021-2027 
Специал. 

администрация 

П.1 
Мека 
мярка  
1.1.1. 

1.1.1.5. Популяризиране и насърчаване 
инсталирането на инфраструктура за 
слънчева фотоволтаична енергия 

организ.  
дейност 

 0,0  2021-2027 
Специал. 

администрация 

П.1 
М.1.1.1

. 
1.1.1.6. Залесяване на подходящи 
земеделски земи 

не  40,0 ПРСР 2021-2027 
Специал. 

администрация 

П.1 
М.1.1.1

. 

1.1.1.7. Създаване на зелени ветро- и 
шумозащитни пояси по пътната и канална 
мрежа 

не  150,0 ОПОС 2021-2027 
Специал. 

администрация 

П.1 
Мека 
мярка  
1.1.1. 

1.1.1.8. Система от превантивни и 
образователни програми за повишаванена 
ангажираността на местната общност и 
особено на младите хора с опазването на 
околната среда 

организ.  
дейност 

 0,0  2021-2027 
Специал. 

администрация 

П.1 
Мека 
мярка  
1.1.1. 

1.1.1.9. Изграждане на тристепенна система 
от биокоридори, свързващи обектите на 
общинската екологична мрежа с "НАТУРА 
2000" 

не   ОПОС 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.1 
М.1.1.1

. 
1.1.1.10. Пилотен проект за озеленяване на 
10 км селскостопански пътища 

не  80,0 ПРСР 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.1 
Мека 
мярка  
1.1.1. 

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

не  50,0 ОПОС 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.1 
М.1.1.1

. 

1.1.1.12. Екологичен проект "Опазване на 
растението Тракийски равнец в м. 
Терфилика кория с. Маноле" 

не Подзона 2.1. 25,0 ОПОС 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.1 
Мека 
мярка  
1.1.1. 

1.1.1.13. Пилотен проект и изпълнение на 
модерни пасища по 100 дка мера в с. 
Калековец и с. Трилистник 

не  100,0 ПРСР 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.1 
Мека 
мярка  
1.1.1. 

1.1.1.14. Проект за създаване и отглеждане 
на нови горски култури за биомаса 

не  80,0 
ПРСР / 
частна 
инвест. 

2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.1 
Мека 
мярка  
1.1.1. 

1.1.1.15  Проучване на терен и  изграждане 
на яма за загробване на животни 

не  10,0 ОБ 2021-2022 
Специал. 

администрация 
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П.1 М.1.1.1 
1.1.1.16. Реализиране на иновативни проекти 
за използване на пречистени отпадъчни води 
за поливане на земеделски земи 

  700,0 

Публично-
частно 

партньор-
ство 

2021-2027  

Стратегическа цел  1.2. Подобрена селищна среда за пълноценни условия за живот на обитателите 

П.1 Мярка 1.2.1. Осигуряване с актуални устройствени планове 

П.1 М.1.2.1 
1.2.1.1. Изработване на нов/актуализиран 
Общ устройствен план на община Марица 

не  200,0 МРРБ/ОБ 2022-2024 Дирекция "УТ" 

П.1 М.1.2.1 

1.2.1.2. Изработване на цялостни подробни 
устройствени планове на населени места 
или дигитализация на действащи ПУП (по 
преценка) 

не  400,0 ОБ 2021 -2027 
Дирекция "УТ" 

 

П.1 Мярка 1.2.2. Благоустрояване на населените места 

П.1 М.1.2.2 

1.2.2.1. Реконструкция и рехабилитация на 
уличната мрежа и прилежащите съоръжения 
в част от населените места на община 
Марица 

В процес на 
реализация 

 1 169,3 ПРСР 2019-2022  

П.1 М.1.2.2 
1.2.2.2. Асфалтиране на улици, изграждане 
на тротоари и канавки в останалите 
населени места 

не  10000,0  2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.1 М.1.2.2 
1.2.2.3. Паркоустройство и благоустрояване 
в ПИ 73242.501.324 по Кадастралната карта 
на с. Труд, община Марица - първи етап 

В процес на 
реализация 

Подзона 1.3. 174,0 

ПРСР/ОБ 
субсидия 

реп. 
бюджет 

2021-2023 Дирекция "УТ" 

П.1 М.1.2.2 

1.2.2.4. Основен ремонт, саниране и 
подобряване на енергийната ефективност на 
кметствата в селата Войводиново, 
Калековец, Маноле, Манолско Конаре, 
Рогош, Войсил, Ясно поле,  Крислово и 
Трилистник 

не 
Подзона 2.1 
Подзона 2.3. 

3600,0 ОБ 2021,2027 
Дирекция "УТ" 

 

П.1 Мярка 1.2.3. Подобряване качествата и сигурността на публични пространства в населените места 

П.1 М.1.2.3 

1.2.3.1. Подобряване на пътната знакова 
обезпеченост в зоните с публичен характер 
(пътни знаци, гърбици по уличната настилка 
и др.) 

Съгласува
но с Пътна 

полиция 
 70,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.1 
Мека 
мярка 
1.2.3. 

1.2.3.2. Предприемане на мерки за 
безопасност в зоните на преминаване на жп 
линии през населени места 

  0,0   
кметове на 
кметства 

П.1 М.1.2.3 
1.2.3.3. Изграждане на видеонаблюдение в 
населените места от общината 

не  80,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 
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П.1 
М.1.2.3

. 

1.2.3.4. Създаване на достъпна  среда за 
хора с увреждания  до обекти с публичен 
характер 

не  40,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

         

Стратегическа цел  1.3. Опазване  на  местните ресурси чрез подобряване на екологичната инфраструктура 
П.1 Мярка 1.3.1. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура 

П.1 М.1.3.1 

1.3.1.1. Реконструкция и доизграждане на 
инфраструктурата за отвеждане и 
пречистване на отпадъчните води в 
населени места, в т.ч. 

  72600,0 
ПРСР 
/ОПОС 

2021-2027 Дирекция "ПП" 

- ПСОВ с. Рогош 
идеен 
проект 

 3015,6    

- Канализационна мрежа с. Рогош раб.проект Подзона 2.1. 7750,1    

- ПСОВ с. Маноле раб.проект Подзона 2.1. 3529,4    

- Канализационна мрежа с. Маноле раб.проект Подзона 2.1. 12633,2    

- Проектиране и строителство на ПСОВ и 
доизгр. на канализационна мрежа с. 
Войводиново 

процедура 
за 

инженеринг 
Подзона 2.3.     

- ПСОВ с. Калековец 
идеен 
проект 

Подзона 1.2. 5023,6    

- Канализационна мрежа с. Калековец раб.проект Подзона 2.5. 7905,2    

- ПСОВ с. Царацово 
идеен 
проект 

Подзона 1.1. 2493,4    

- Канализационна мрежа с. Царацово раб.проект Подзона 1.1. 7986,0    

- Колектор, заустващ отп.води от с.Труд в 
канализационна мрежа на гр.Пловдив и 
съоръжения към него 

раб.проект Подзона 1.3. 1443,5    

  - Канализационна мрежа с. Труд раб.проект Подзона 1.3 20820,0    

П.1 М.1.3.1 
1.3.1.2. Рехабилитация и реконструкция   на 
водопроводна мрежа   в с. Граф Игнатиево; 
доставка и монтаж на ПСПВ 

В процес на 
реализация 

Подзона 1.3. 5565,0 ПРСР 2019-2022  

П.1 
М.1.3.1

. 

1.3.1.3. Доизграждане на главни и 
довеждащи колектори до ПСОВ в 
населените места 

не  4000,0    

П.1 М.1.3.1 
1.3.1.4. Изграждане на ПСОВ в други 
населени места 

не  2000,0    

П.1 М.1.3.1 
1.3.1.5. Изграждане на водоснабдителна и 
канализационна инфраструктура и ПСОВ в 
индустриалните зони 

не  1800,0    
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П.1 М.1.3.1 
1.3.1.6. Рехабилитация и реконструкция на 
разпределителните водопроводна и 
канализационна мрежи в населените места 

не  2000,0 
ПРСР/ОП

ОС 
2021-2017 

Дирекция 
"ПП"/Дирекция 

"УТ" 

П.1 Мярка 1.3.2. Поддържане на енергийната инфраструктура 

П.1 М.1.3.2 
1.3.2.1. Присъединяване на битови, 
обществени и производствени потребители 
към газоразпределителната мрежа 

  
120,0 

частни 
инвести-
ции/ОБ 

2021-2027 
Дирекция 

"ПП"/Ситигаз 

П.1 М.1.3.2 

1.3.2.2. 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 

  
 
 
Подзона 1.1. 1500,0 EVN 2021-2027  

П.1 М.1.3.2 
1.3.2.3. Изграждане на нови ТП и 
свързването им към мрежата СН 

  
300,0 EVN 2021-2027  

П.1 М.1.3.2 

1.3.2.4. Въвеждане на съвременни 
енергийно-ефективни мерки за улично 
осветление, осветление на детски и спортни 
площадки в община Марица 

  

1500,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 
Дирекция 

"ПП"/Дирекция 
"УТ" 

П.1 Мярка 1.3.3. Подобряване управлението на отпадъците 

П.1 М.1.3.3 

1.3.3.1. Изграждане на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци, включително 
осигуряване на необходимото оборудване и 
на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци на територията на община Марица 

В процес на 
реализация 

 3953,0 ОПОС 2021-2023 
Дирекция "ПП", 
Дирекция  "УТ" 

П.1 М.1.3.3 
1.3.3.2. Оптимизиране на системата за 
разделно събиране на биоразградими 
отпадъци 

  100,0 ОПОС 2021-2023 
Дирекция "ПП", 
Дирекция  "УТ" 

П.1 М.1.3.3 
1.3.3.3. Оптимизиране на системата за 
разделно събрани от домакинствата едро-
габаритни, опасни и строителни отпадъци 

  90,0 ОБ 2021-2027 
Специализ. 
админстр 

П.1 
Мека 
мярка 
1.3.3. 

1.3.3.4. Въвеждане на информационна 
общинска система за мониторинг и контрол 
на отпадъците 

  0,0  2021-2027 
Специализ. 
админстр 

П.1 
Мека 
мярка 
1.3.3. 

1.3.3.5. Провеждане на информационни 
кампании сред децата и младежите за целта 
и ползите от разделното събиране на 
отпадъци 

  0,0  2021-2027 
Дирекция "ПП" 
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П.1 Мярка 1.3.4. Развитие на енергоефективна икономика 

П.1 М.1.3.4 

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

  

120,0 ПСРП 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.1 Мярка 1.3.5. Превенция на рискови процеси и бедствия 

П.1 М.1.3.5 
1.3.5.1. Възстановяване, доизграждане и 
поддържане на дигите и корекция на реките 
Стряма, Марица, Пясъчник 

  
250,0 

ОБ/Целе-
ва субс. 

2021-2027 
Специализ. 
админстр 

П.1 М.1.3.5 1.3.5.2. Почистване на речните корита 
  

100,0 
ОБ/Целе-
ва субс. 

2021-2028 
Специализ. 
админстр. 

П.1 
Мека 
мярка       

М.1.3.5 

1.3.5.3. Повишаване информираността на 
населението за действие при бедствия и 
аварии 

  
0,0    

П.1 
Мека 
мярка       

М.1.3.5 

1.3.5.4. Повишаване информираността и 
разпространение на знания за влиянието на 
климатичните промени и адаптацията сред 
администрацията и населението 

  
 
 

   

         

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 
П.2 Мярка 2.1.1. Създаване на условия за максимален обхват на лицата в ученическа възраст в образователната система 

П.2 
Мека 
мярка 
2.1.1. 

2.1.1.1. Организиране на периодични 
кампании за намаляване на преждевременно 
напуснали училище ученици 

  
0,0  2021-2027 

Специализ. 
админстр 

П.2 
Мека 
мярка 
2.1.1. 

2.1.1.2. Подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в системата на 
предучилищното и училищното образование 
чрез реализиране на местни политики в 
сферата на науката, културата, изкуството, 
спорта и туризма. 

  

0,0  2021-2027 
Специализ. 
админстр. 

П.2 Мярка 2.1.2. Създаване на условия за интегрирани здравни и социални услуги 

П.2 
Мека 
мярка 
2.1.2. 

2.1 2.1. Провеждане на регулярен здравен 
скрининг на рискови групи от населението 

  0,0  2021-2027 
РЗИ/ 

Специализирана 
администр 

П.2 
Мека 
мярка 
2.1.2. 

2.1.2.2. Създаване на служебен регистър на 
лицата с физически, психически и ментални 
увлеждания, подлежащи на социално 
подпомагане 

  0,0  2021,2027 
РЗИ/ 

Специализирана 
администр 
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П.2 Мярка 2.1.3. Подобряване качествата на средата за спорт и отдих 

П.2 М.2.1.3 
2.1.3.1. Поддържане, благоустрояване и 
обзавеждане на селищни паркове и градини, 
вкл. изграждане на детски площадки 

  
2700,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.2 М.2.1.3 

2.1.3.2. Проектиране и изграждане на вело и 
пешеходни алеи и трасета за конна езда 
извън населените места и зоните за 
алтернативен туризъм и рекреация 

  

3000,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

Стратегическа цел 2.2. Придобиване на образователни и професионални умения за пазара на труда 
П.2 Мярка 2.2.1. Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила 

П.2 
Мека 
мярка 
2.2.1. 

2.2.1.1. Създаване на условия за плавен 
преход от училище към работа 

  0,0  2021-2027  

П.2 Мярка 2.2.2. Превенция на отпадането от пазара на труда 

П.2 
Мека 
мярка 
2.2.2. 

2.2.2.1. Организиране на периодични 
квалификационни курсове със заети лица 

  40,0 
частни 

инвести-
ции 

2021-2027  

П.2 Мярка 2.2.3. Адаптиране на професионалното образование към променящите се условия на пазара на труда 

П.2 
Мека 
мярка 
2.2.3. 

2.2.3.1. Обсъждане с представителите на  
бизнеса на потребността от квалифицирани 
кадри 

  0,0  2021-2027  

Стратегическа цел 2.3. Осигуряване на качествени  бюджетни услуги по здравеопазването,  социалното подпомагане, 
културата и спорта 

П.2 Мярка  2.3.1. Подобряване на достъпа на населението до здравеопазване 

П.2 М.2.3.1 

2.3.1.1. Основен ремонт и саниране на 
здравната служба в селата Бенковски, 
Войводиново, Динк, Желязно, Калековец, 
Крислово, Манолско конаре, Радиново, 
Строево, Трилистник, Царацово, Ясно поле 

 
Подзона 1.1.; 
Подзона 1.2. 

2500,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.2 Мярка  2.3.2. Развитие на резидентните социални услуги, съобразно потребностите 

П.2 
Мека 
мярка 
2.3.2. 

2.3.2.1. Предоставяне на социална услуга 
«Асистентска подкрепа» 

  2730,0 ДБ 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.2 

Мека 
мярка 
2.3.2. 

2.3.2.2. Предоставяне на социална услуга 
«Резидентна услуга за възрастни хора», в 
т.ч. ремонт на сграда 

  

3500,0 
ремонт + 
год.из-
дръжка 

ПРСР 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.2 
Мека 
мярка 
2.3.2. 

2.3.2.3. Предоставяне на социална услуга 
«Интегрирани социални услуги за деца и 
лица с увреждания» 

  450,0 
ОПРЧР / 

ДБ 
2021-2027 Дирекция "ПП" 
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П.2 
Мека 
мярка 
2.3.2. 

2.3.2.4. Предоставяне на социална услуга 
«Личен асистент» за хора, нуждаещи се от 
чужда помощ в домашна среда 

  10080,0 АСП 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.2 
Мека 
мярка 
2.3.2. 

2.3.2.4. «Топъл обяд» в подкрепа на уязвими 
жители, които са в затруднение да осигурят 
прехраната си 

  2100,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.2 
Мека 
мярка 
2.3.2. 

2.3.2.6. Разкриване на допълнителни 
социални услуги в общината 

  20,0 ОПРЧР 2021-2022 
Специализ. 
админстр 

П.2 Мярка 2.3.3. Подобряване качествата на инфраструктурата на образованието, културата и спорта 

П.2 
М.2.3.3

. 
2.3.3.1. Представяне на традиционни техники 
за работа с естествени материали 

В процес на 
реализация 

 16,4 ПРСР 2020 - 2023  

П.2 М.2.3.3 
2.3.3.2. Основен ремонт на електрическа 
инсталация в сградата на читалище „Васил 
Левски – 1930 -с. Бенковски 

В процес на 
реализация 

Подзона 1.1. 48,2 ПРСР 2020 - 2023  

П.2 М.2.3.3 
2.3.3.3. Изграждане на Физкултурен салон в 
Основно училище "Граф Игнатиев", с. Граф 
Игнатиево" 

В процес на 
реализация 

Подзона 1.3. 194,9 ПРСР 2020-2022  

П.2 М.2.3.3 
2.3.3.4. Читалище за всички – ремонт, 
обзавеждане и оборудване на народно 
читалище «Пробуда» – с. Калековец- 1927 г.  

В процес на 
реализация 

Подзона 1.2 
Подзона 2.5. 

79,5 ПРСР 2020-2023  

П.2 М.2.3.3 

2.3.3.5. Основен ремонт, внедряване мерки 
по енергийна ефективност и ремонт на двора 
в училища в селата Войводиново, Бенковски, 
Скутаре, Костиево, Радиново, Рогош, 
Маноле, Строево, Труд 

не 
Подзона 1.1. 
Подзона 1.2. 
Подзона 1.3 

6500,0 ОБ   

П.2 М.2.3.3 

2.3.3.6. Основен ремонт, внедряване мерки 
по ен. еф. в материалната база  и ремонт на 
дворовете на детските градини в селата 
Манолско Конаре, Скутаре, Строево, 
Радиново, Бенковски , Войсил, с. Ясно поле 

не 
Подзона 1.1. 
Подзона 1.2. 
Подзона 2.4. 

1200,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.2 М.2.3.3 
2.3.3.7. Проектиране и изграждане на ДГ 
с.Радиново 

не Подзона 1.1. 1415,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.2 М.2.3.3 
2.3.3.8. Изграждане на детско заведение с 
градински и яслени групи в с. Калековец 

не Подзона 2.5. 950,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.2 М.2.3.3 

2.3.3.9. Основен ремонт, внедряване мерки 
по ен.еф, въвеждане на още 1 бр. градинска 
група и ремонт на двора в ЦДГ „Ален Мак" , 
с. Трилистник 

не  200,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 
Дирекция "УТ" 

 

П.2 М.2.3.3 
2.3.3.10. Изграждане на спортни обекти в 
населени места 

не  5000,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 
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П.2 М.2.3.3 

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

не  80,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.2 М.2.3.3 

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

не  1800,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.2 М.2.3.3 
2.3.3.13. Ремонт на съществуваща спортна 
база в недействащи училища 

не  500,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.2 М.2.3.3 
2.3.3.14. Ремонти, оборудване и 
обзавеждане на читалищни сгради 

не  7 000 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.2 М.2.3.3 

2.3.3.15. Изпълнение на ремонтни и/или 
консервационни работи по религиозни 
обекти и благоустрояване на околните им 
пространства 

не  3 000 ПРСР/ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.2 М.2.3.3 
2.3.3.16. Проектиране и изграждане на ДГ 
с.Бенковски 

не  1450,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 
Дирекция "УТ" и 
Дирекция «ПП» 

П.2 М.2.3.3 
2.3.3.17. Изграждане на 3 класни стаи в ОУ 
«Граф Игнатие», с. Граф Игнатиево 

не  500,0 
М-во на 
образ-то 

2021-2027 
Дирекция "УТ" и 
Дирекция «ПП» 

П.2 Мярка 2.3.4. Насърчаване на културното разнообразие и съхраняване на културното наследство 

П.2 
Мека 
мярка  
2.3.4. 

2.3.4.1. Поддържане и разширяване на 
Общински културен календар чрез запазване 
и развитие на традиционните мероприятия с 
ярко местно, областно, национално и 
международно значение за стимулиране на 
културните прояви. 

  10,0 ОБ 2021-2027 
Специализ. 
админстр 

П.2 
Мека 
мярка  
2.3.4. 

2.3.4.2.  Поддържане на трайни партньорски 
взаимоотношения с културни и 
образователни институции, неправител-
ствени организации, фондации и други. 

  0,0  2021-2027 
Специализ. 
админстр. 

П.2 
Мека 
мярка  
2.3.4. 

2.3.4.3. Подпомагане на дейността на 
читалищата и самодейните им състави. 

  100,0 ОБ 2021-2027 
Специализ. 
админстр 

П.2 
Мека 
мярка  
2.3.4. 

2.3.4.4. Популяризиране на музейните 
сбирки. 

  0,0   
Специализ. 
админстр. 

П.2 
Мека 
мярка  
2.3.4. 

2.3.4.5. Осъществяване на дейности за 
опазване на културно-историческото 
наследство. 

  30,0 ОБ 2021-2027 
Специализ. 
админстр. 
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П.2 
Мека 
мярка  
2.3.4. 

2.3.4.6. Съхраняване на местната културна 
идентичност и традиции, чрез насърчаване 
на творческите изяви и местните занаяти, 
провеждане на традиционни културни 
събития и фестивали. 

  0,0  2021-2027 
Специализ. 
админстр. 

П.2 М.2.3.4 

2.3.4.7. Консервация и реставрация на ар-
хеологически обект "Малтепе" край с. Мано-
ле и включване на археологическия комплекс 
в надлокален туристически маршрут." 

 Подзона 2.1. 100,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 
Специализ. 
админстр 

П.2 М.2.3.4 
2.3.4.8.  Разработване на общинска 
стратегия за опазване на КИН 

  10,0 ОБ 2021-2022 
Специализ. 
админстр. 

         

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 

П.3 Мярка 3.1.1. Стимулиране на биоземеделието и биоживотновъдството* 
 М.3.1.1 3.1.1.1       

П.3 Мярка 3.1.2. Подобряване на иригационната инфраструктура на земеделието* 
 М.3.1.2 3.1.2.1       

П.3 Мярка 3.1.3. Инвестиции в иновативни производства* 
П.3 М.3.1.3 3.1.3.1       

Стратегическа цел  1.2. Подкрепа на предприемаческата активност  за създаване на нови иновативни малки и средни 
предприятия 

П.3 Мярка 3.2.1. Промотиране и подкрепа на местни иновационни стратегии 

П.3 
Мека 
мярка 
3.2.1 

3.2.1.1. Разработаване на общинска 
стратегия за иновативна икономика 

не  10,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "ПП" 

П.3 Мярка  3.2.2. Разработване на инвестиционен профил на община 

П.3 
Мека 
мярка 
3.2.2 

3.2.2.1. Разработване на Каталог  с профил 
на фирмите, опериращи на територията на 
общината 

не  15,0 ОБ 2021-2022 Дирекция "ПП" 

Стратегическа цел 3.3. Развитие на устойчив туризъм, базиран на местни ресурси“ 
П.3 Мярка 3.3.1. Подпомагане развитието на местния туристически продукт и маркетинг на дестинациите 

П.3 
Мека 
мярка 
3.3.1. 

3.3.1.1. Разработване на общинска стратегия 
за развитие на туризма и туристически 
маркетинг 2021-2027 

не  10,0 ОБ 2021-2022 
Дирекция 

"ПП"/турист. 
бизнес 
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П.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 

не  0,0  2021-2027 
Дирекция 

"ПП"/турист. 
бизнес 

П.3 
Мека 
мярка 
3.3.1. 

3.3.1.3. Подготовка и издаване на 
туристически каталог и на туристическа 
карта на община Марица 

не  10,0 ОБ 2021-2027 
Дирекция 

"ПП"/турист. 
бизнес 

П.3 
Мека 
мярка 
3.3.1. 

3.3.1.4. Участие на община Марица и на 
туристическия бизнес в регионални и 
национални туристически прояви 
(туристически изложения, форуми и др.) 

не  30,0 
ОБ/ тур. 
бизнес 

2021-2027 

Дирекция 
"ПП"/турист. 

бизнес 
 

П.3 Мярка  3.3.2. Развитие на природни,  исторически, културни и други  атракции, свързани с туризма 

П.3 М.3.3.2 
3.3.2.1. В света на народните инструменти - 
традиции и бъдеще (НЧ "Виделина 1928"  с. 
Войводиново") 

В процес на 
реализация 

Подзона 2.3. 19,2 ПРСР 2019-2024  

П.3 М.3.3.2 
3.3.2.2. Промотиране на туристическите 
атракции, свърани с развитие на конния 
спорт в общината 

не  5,0 
частни 

инвести-
ции 

2021-2027  

П.3 М.3.3.2 
3.3.2.3. Сцена на талантите - Бенковски (НЧ 
"Васил Левски“ 1930 - с. Бенковски) 

В процес на 
реализация 

Подзона 1.1. 19,4 ПРСР 2019-2024  

П.3 М.3.3.2 
3.3.2.4. (Пре)открий и съхрани.Опазване на 
нематериалното културно наследство в 
община Марица 

В процес на 
реализация 

 16,4 ПРСР 2020-2022  

П.3 М.3.3.2 
3.3.2.5. Свързани корени и хора (НЧ 
"Пробуда - 1927"  с. Калековец) 

В процес на 
реализация 

Подзона 2.5. 19,4 ПРСР 2020-2023  

П.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. 

В процес на 
реализация 

Подзона 2.3. 19,2 ПРСР 2020 - 2023  

П.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 

В процес на 
реализация 

Подзона 2.4. 19,6 ПРСР 2020-2021  

П.3 
Мека 
мярка 
3.3.2. 

3.3.2.8. Популяризиране на общинския  етно 
и националния фолклорен фестивал, 
провеждан в община Марица 

не  10,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "ПП" 



12 
 

П.3 Мярка 3.3.3. Подобряване качествата на съществуващата туристическа инфраструктура 

П.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.) 

не  50,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.3 Мярка 3.3.4. Изграждане на нова туристическа инфраструктура 

П.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 ториторията 
на община Марица 

не  50,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 
Дирекция 

"ПП"/турист. 
бизнес 

П.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 

не  50,0 ПРСР/ОБ 2021-2027 
Дирекция 

"ПП"/турист. 
бизнес 

         

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 

П.4 Мярка  4.1.1. Подобряване качествата на общинската пътна мрежа 

П.4 М.4.1.1 
4.1.1.1. Изграждане на общински местен път 
с. Царацово - с. Строево 

не Подзона 1.1. 300,0 
ОБ/Целе-
ва субс. 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.1.1 
4.1.1.2. Изграждане на общински местен път 
с. Ясно поле - гр. Раковски с оптична кабелна 
мрежа 

не  700,0 
ОБ/Целе-
ва субс. 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.1.1 
4.1.1.3..Изграждане на южен околовръстен 
път на с. Радиново - краен етап 

не Подзона 1.1. 200,0 
ОБ/Целе-
ва субс. 

2021-2027 
Дирекция "УТ" 

 

П.4 М.4.1.1 

4.1.1.4. Общински 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/“ 

не Подзона 1.2. 400,0 
ОБ/Целе-
ва субс. 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.1.1 
4.1.1.5. Обслужващ път в  местност „Кривата 
нива“ от КККР на с. Радиново 

не Подзона 1.1 150,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.1.1 

4.1.1.6. Общинска улица с прилежащи 
инфраструктурни елементи за обслужване 
на складови обекти, местност „Баткън“, 
находящи се в землището на с.Царацово 

не Подзона 1.1 80,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

         



13 
 

П.4 М.4.1.1 
4.1.1.7. Изграждане на обходи на населени 
места 

не  300,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.1.1 
4.1.1.8. Цялостна рехабилитация на 
общински пътища PDV1150, PDV1152, 
PDV1153, PDV1191 

техн. 
проекти 

 700,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.1.1 
4.1.1.9. Реконструкция и разширение на 
Голямоконарско шосе 

Съвместен 
проект с 
община 
Пловдив 

 35000,0 
Целева 

субсидия 
2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.1.1 
4.1.1.10. Реконструкция на довеждащ път и 
улица до археологически комплекс 
«Малтепе» 

 Подзона 2.1 2500,0 ОБ 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.1.1 
4.1.1.11. Реконструкция на общински път с. 
Динк – с. Граф Игтатиево 

  1600,0 ОБ/ПРСР 2021-2027 Дирекция "УТ" 

         

П.4 М.4.1.1 
4.1.1.12. Текущи ремонти на общински 
пътища 

не  900,0 
Целева 

субсидия / 
ОБ 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 
Мека 
мярка  
4.1.1. 

4.1.1.13. Консултации, срещи, договаряне 
със съседни общини, Областен управител и 
превозвачи, извършващи обществен 
пътнически транспорт, с цел постигане на по-
висока ефективност на транспортната услуга 

да  

Средства 
за компен-
сиране на 
намалени-
те приходи 
от прилага-
нето на це-
ни за пъту-

ване за 
определени 
категории 
пътници 

Републи-
кански 
бюджет 

Всяко 
тримесечие 
2021-2027 

Дирекция "УТ" 

П.4 
Мека 
мярка  
4.1.1. 

4.1.1.14. Изграждане на шумозащитни екрани 
на АМ "Тракия" в участъците, прилежащи 
непосредствено до населени места.  

не  180,0 ОПОС 2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 Мярка 4.1.2. Развитие на електронни услуги 

П.4 М.4.1.2 

4.1.2.1. Разработване и внедряване на 
интегрирана ГИС платформа за ефективно 
управление на поземлените ресурси, 
устройствено планиране и инвестиционно 
проектиране 

не  250,0 ОПДУ 2021-2027 
Специализ. 
админстр 

П.4 
Мека  
мярка 
4.1.2. 

4.1.2.2. Разширяване на обхвата на 
електронните услуги, предоставяне от 
Общинска администрация 

не  20,0 ОБ 2021-2027 
Специализ. 
админстр. 
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Стратегическа цел 4.2. Подкрепа за балансирано пространствено развитие 
П.4 Мярка  4.2.1. Формиране на зони за въздействие и подкрепа за тяхното развитие 

П.4 
Мека 
мярка 
4.2.1. 

4.2.1.1. Изработване на подробни 
устройствени планове на структурни единици 
от зоните за развитие на производствени и 
логистични дейности 

не  130,0 
общински 
бюджет 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.2.1 

4.2.1.2. Проектиране и изграждане на зона за 
алтернативен туризъм и рекреация в 
съхранена природна среда Маноле - 
Малтепе - Рогош – р. Стряма – р. Марица 

не Подзона 2.1. 2000,0 

Публично-
частно 

партньор-
ство 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.2.1 

4.2.1.3. Проектиране и изграждане на 
подзона за алтернативен туризъм и 
рекреация в съхранена природна среда 
Костиево – (Оризари) – комплекс „9-ти 
километър“. 

не Подзона 2.2. 1500,0 

Публично-
частно 

партньор-
ство 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.2.1 

4.2.1.4. Проектиране и изграждане на 
подзона за алтернативен туризъм и 
рекреация в съхранена природна среда 
Скутаре - Войводиново  (Терапарк). 

не Подзона 2.3. 1500,0 

Публично-
частно 

партньор-
ство 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.2.1 

4.2.1.5. Проектиране и изграждане на 
подзона за алтернативен туризъм и 
рекреация в съхранена природна среда Труд 
– Граф Игнатиево – Крислово - Желязно 

не Подзона 2.4. 1000,0 

Публично-
частно 

партньор-
ство 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.2.1 

4.2.1.6. Проектиране и изграждане на 
подзона за алтернативен туризъм и 
рекреация в съхранена природна среда 
„Крайречен парк с. Калековец". 

не Подзона 2.5. 350,0 

Публично-
частно 

партньор-
ство 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

П.4 М.4.2.1 
4.2.1.7. Изграждане на довеждаща 
техническа инфроструктура до зоните за 
въздействие 

не  700,0 

Публично-
частно 

партньор-
ство 

2021-2027 Дирекция "УТ" 

Стратегическа цел  4.3. Разширяване на междуобщинското сътрудничество 
П.4 Мярка  4.3.1.  Междуобщинско сътрудничество за решаване на проблеми от общ интерес 

П.4 М.4.3.1 
4.3.1.1. Двустранно и многостранно 
сътрудниество със съседни общини в 
сферата на:  

Споразу-
мителни 
дейности 

 0,0  2021-2027 
Общ. 

Администра 
ция 

  - Техническата  инфраструктура, в т.ч. 
пешеходна и вело мрежа  

      

  - Междуобщински МОПТ       

  - Средното  професионално образование       



15 
 

  - Болничното  обслужване       

  - Културата       

  - Отдиха       

  - Обмена на работна сила       

  - Туристическите  пакети       

                           


