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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за 
развитие. На основание чл.23, т.4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) 
и чл.91 от Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината представя за 
обсъждане годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 
развитие за одобряване от общинския съвет, а общинският съвет от своя страна 
одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за 
развитие. 

Общинският план за развитие (ОПР) на Община „Марица” за периода 2005- 2015г. е 
разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие.  

Оценките в доклада са на основание Закона за регионално развитие в сила от 
31.08.2008г. (обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г.) и Правилника за неговото прилагане 
(приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г., обн. ДВ. бр.80 от 12 септември 2008 г.), който 
отменя Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 14 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 32 
и 88 от 2005 г. и бр. 24 от 2006 г.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Общинският план за развитие 2005-2015г. е основен документ, определящ 
стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на Община Марица. Като 
съставна, въпреки и малка част от националната територия Община Марица 
следва да се развива в съответствие както с Областната стратегия, така и с 
Националната стратегия за  регионално  развитие,   Оперативна програма  
"Регионално развитие“ Оперативна програма "Околна среда", Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика",    Оперативна    програма    
"Административен    капацитет",    Националния стратегически план за развитие на 
земеделието и селските райони, Програмите за тяхното реализиране, както и с 
регламентите на Европейския съюз (ЕС) относно структурните фондове и 
Кохезионния фонд.  
Визията, определена в Общински план за развитие на Община „Марица“ 2005-2015 г. е: 

Община „Марица" - община с европейски облик и стандарт,  основани на 
местни ресурси, култура и традиции,  високи технологии и иновации; 

Предпочитано място за инвестиции и предприемачество; 
 Сигурно място за живот и отдих. 

 
Приоритети в развитието на общината - стратегически цели 
За постигане на идеята за бъдещето на Община „Марица” са изведени приоритетите на 
нейната политика за планирания период. Освен, че са подчинени на "Визията", те се 
основават на събраните данни и анализа за състоянието на общината, и са в 
съответствие с националните стратегически направления. Процесът на определяне на 
приоритетите на общината е динамичен и в бъдеще ще зависи от вътрешните и външни 
фактори, възможности и заплахи за осъществяването им. 

Приоритетите определят посоката на развитие и икономическата рамка на 
инвестиционните усилия на местната общност.  
 
Приоритети (Стратегически цели) 
1. Създаване на конкурентноспособна местна икономика; 
2. Подобряване и поддръжка на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на 
икономическите и социални процеси; 
3. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси; 
4. Развитие на човешките ресурси и намаляване на социалната изолация; 
5. Укрепване на институционалния капацитет; 
 
Цели за постигане на приоритетите 

Специфични цели 
Към приоритет първи: 

1.1. Развитие на модерно земеделие, обвързано с преработвателната промишленост; 
1.2. Стимулиране на местното предприемачество; 

Към приоритет втори: 
2.1. Подобряване на културната, образователната и социалната инфраструктура; 
2.2. Модернизация на техническата инфраструктура; 
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Към приоритет трети: 
3.1. Модернизация на инфраструктурата за водоснабдяване и канализация; 
3.2. Пречистване на отпадните води; 
3.3. Създаване на висококачествена екологична жизнена среда; 

Към приоритет четвърти: 
4.1. Повишаване квалификацията и заетостта; 
4.2. Подобряване на здравните и социални услуги; 
4.3. Активно ангажиране на младите хора в развитието на общината; 

Към приоритет пети: 
5.1. Укрепване на институционалния капацитет; 
5.2. Развитие на публично-частните партньорства; 
5.3. Реализация на проект за електронно правителство; 
5.4. Въвеждане на ISO стандартите в общинската администрация; 
5.5. Интегриране с други общини и транснационално междурегионално 
сътрудничество; 

 
Мерки за постигане на избраните цели и приоритети 
Към приоритет 1, специфична цел 1.1: 

1.1.1. Развитие на модерно земеделие; 
1.1.2. Добавяне на стойност към земеделските продукти; 
1.1.3. Развитие на рибарството; 
1.1.4. Развитие на горския фонд; 
1.1.5. Създаване на организации на земеделските производители; 

Към приоритет 1, специфична цел 1.2: 
1.2.1. Създаване на привлекателна среда за развитие на бизнеса; 
1.2.2. Промоциране на икономическия потенциал на общината; 
1.2.3. Привличане на външни инвестиции; 
1.2.4. Стимулиране обществената активност; 

Към приоритет 2, специфична цел 2.1: 
2.1.1. Благоустрояване на културно- историческите и туристическите обекти; 
2.1.2. Подобряване на образователната инфраструктура; 
2.1.3. Подобряване на социалната инфраструктура; 
2.1.4. Подобряване на здравната инфраструктура; 
2.1.5. Подобряване на съпътстваща инфраструктура; 
2.1.6. Стимулиране на информационните технологии; 

Към приоритет 2, специфична цел 2.2: 
2.2.1. Пътна инфраструктура; 
2.2.2. Рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих; 
2.2.3. Подобряване на енергийната инфраструктура; 
2.2.4. Превенция от природни бедствия; 

Към приоритет 3, специфична цел 3.1: 
3.1.1. Водоснабдяване и канализация; 

Към приоритет 3, специфична цел 3.2: 
3.2.1. Изграждане на селищни пречиствателни станции; 

Към приоритет 3, специфична цел 3.3: 
3.3.1. Качество на природните компоненти - въздух, почва, вода; 
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3.3.2. Модернизация на системата за управление на отпадъците; 
3.3.3. Въвеждане на системи за превенция и контрол за опазване на околната среда; 
3.3.4. Развитие и опазване на екозоните; 

Към приоритет 4, специфична цел 4.1: 
4.1.1. Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал и заетите в социалната сфера; 
4.1.2. Интегриране на уязвими групи на пазара на труда, чрез повишаване на 
квалификацията им; 
4.1.3. Насърчаване на заетостта; 

Към приоритет 4, специфична цел 4.2: 
4.2.1. Съвместни дейности с неправителствени организации и държавни 
институции; 
4.2.2. Системни мерки за превенция на деца в риск; 
4.2.3. Подобряване на здравното обслужване; 

Към приоритет 4, специфична цел 4.3: 
4.3.1. Повишаване ролята на младите хора в обществения живот; 
4.3.2. Младежки инициативи; 

Към приоритет 5, специфична цел 5.1: 
5.1.1. Повишаване квалификацията на административния и ръководен персонал; 

Към приоритет 5, специфична цел 5.2: 
5.2.1. Развитие на публично-частните партньорства; 

Към приоритет 5, специфична цел 5.3: 
5.3.1. Изграждане на е-община; 

Към приоритет 5, специфична цел 5.4: 
5.4.1. Въвеждане на ISO стандартите в общинската администрация; 

Към приоритет 5, специфична цел 5.5: 
5.5.1. Побратимяване с други общини и транснационално междурегионално 
сътрудничество; 
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II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ 

Община Марица е създадена с указ на Държавния съвет месец октомври 1987 година. 
Административно е базирана в областния център Пловдив. Граничи с общините 
Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Калояново и Съединение. Заема площ от 34 256,8 
ха, с което представлява 5,7% от територията на областта и 0,3% от територията на 
страната. 

Обхваща 19 села. По характера на населените места, от които е съставена, селищната 
мрежа е еднотипна. По брой на населението е на пето място в Пловдивска област. 

Най-голямото поземлено богатство на общината са земеделските земи, които заемат 
83,71% от площта й. Почвите са представени предимно от алувиални, ливадни и 
алувиално-ливаден тип. Тяхната комбинация в съчетание температурната сума за 
вегетационния период от 4400°С позволява на тези терени да се отглеждат 
високодобивни, топлолюбиви земеделски култури традиционни за Тракийската 
низина.Земеделските земи са обработваеми (ниви, ливади, овощни градини, малко лозя 
и ливади) и необработваеми (мери, пасища, дерета и оврази). 

Горите и горските територии са слабо представени - около 1,99% от общата територия. 
Концентрирани са по поречието на реките, покрай населените места и стопанските 
обекти, покрай пътищата и островно сред обработваемите земи. 

Население 

По данни на Националния статистически институт за 2012г. населението на община 
Марица наброява 32 297 души, от които 16 090 мъже и 16 207 жени. По общия му брой 
тя е в групата на "средните (30-100 хил.) общини". Гъстотата е 94 жит./км² при 119 
жит./км² за областта и 70 жит./км² за страната. Населението по местоживеене е 
изключително селско. В териториален разрез е налице неравномерност на 
разпределение на населението в различните зони и деветнадесетте населени места. 
Средно в едно селище живеят около 1650 жители при средно 970 за областта и 520 за 
страната. Преобладават средните и големите села (над 1000 жители). 

Естественото движение на населението за 2012 год. е отрицателно: живородените са 
297, умрелите са 523, а естественият прираст е -226. Въпреки влошения естествен 
прираст, възрастовата структура на населението е относително добра. Това е следствие 
от нарастващия механичен прираст, явяващ се от големите инвестиции в общината, 
водещи до разкриването на нови работни места.  

Общият на Регистрираните безработни лица на територията на Община „Марица“ към 
31.12.2013 год. е 1340. Според степен на завършено образование те се разпределят, 
както следва: 

- без образование – 360 

- начално образование – 267 

- основно образование – 233 

- средно образование – 419 

- висше образование - 61 

Както и в цялата страна най-висока е безработицата сред лицата със средно и основно 
образование. Затвърждава се тенденцията безработните без квалификация да 
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доминират в професионалната структура на регистрираните безработни. Тази група 
безработни е неконкурентоспособна на пазара на труда и формира основната част на 
контингента на продължително безработните лица. 
 
Образователно ниво на населението 
Образователното ниво на населението на Община „Марица” е сравнително добро. Това 
е фактор, благоприятстващ стопанското, социално и културно развитие. 
 
Дейността в системата на средното образование се провежда в съответствие с 
изискванията на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета и е съобразена с образователната политика на общината, която 
отчита както социално-икономическите характеристики на съвременното общество, 
така и перспективите за бъдещото му развитие. 
 
Дейностите са насочени към създаване и развитие на средищните училища, които да 
отговорят на социално-икономическите характеристики на общината и изискванията на 
пазара на труда. На ниво училище действията са насочени към намаляване броя на 
маломерните и слетите паралелки, осигуряване на възможност и условия за достъп на 
всяко дете до качествено образование. 
 
Основните цели и задачи във връзка с развитието на образованието в общината са 
насочени към: привеждане на образователната система в съответствие с новите 
образователни закони; оптимизиране и актуализиране на училищните планове и 
програми съобразно държавните образователни изисквания и нуждите на съвременното 
развитие; оптимизиране и модернизиране на наличната материална база; постигане на 
максимален обхват при подлежащите на задължително образование и по-пълноценното 
интегриране на деца от малцинствата в системата на образованието; осигуряване на 
необходимите условия за обучение на деца със специфични потребности и обхващане в 
максимална степен на децата в системата на образованието. 
 
Образователната мрежа в Община „Марица” е представена от 15 целодневни детски 
градини, 11 основни и 2 начални училища. Броят на децата в детските градини е 1001, а 
броят на учениците в училищата е 2186. Седем от училищата са средищни. Три от тях 
разполагат с училищни автобуси. В училището в с. Калековец са разкрити две 
професионални паралелки - работник в дървообработването и специалност 
производство на фасонирани материали. Училищата реализират редица спечелени 
проекти по Национални и Оперативни програми. От м. Април 2008 г. всички училища 
прилагат системата на делегираните бюджети. 
 
В училищата са изградени клубове по интереси, в които децата развиват уменията си в 
различните области на науката, на музиката, художественото слово, рисуването, 
усвояването на традиционни български занаяти. Активно се развива детско-юношеския 
спорт. Всяка година с призови места на национални първенства ни радват децата от 
Шахматния отбор на с. Строево, Хандбалния отбор в с. Труд, отбора по лека атлетика в 
с. Маноле, детския футболен отбор в с. Маноле. Наши ученици от с. Костиево, Рогош, 
Маноле и др. участват в национални конкурси за народно пеене и автентичен фолклор. 
 
За всички училища и детски градини общината е осигурила специализирано здравно 
обслужване - фелдшер или медицинска детска сестра. Отделят се нужните средства за 
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консумативи и необходими лекарства от общинския бюджет. Обучението си след 8-ми 
клас, учениците продължават в гр.Пловдив. 
 
Икономика 
 
Структурата на икономиката в община Марица се определя от настъпилите социално-
икономически условия през последните 20 години. 
Отрасловата   структура   на   промишлеността в община „Марица”  е   разнообразна:   
хранително- вкусова,  машиностроителна,  металорежеща,  дървообработваща,  
химическа, трикотажна и др. Общият брой на предприятията в общината по 
данни на НСИ за 2012г. е 1 032. Предприятията са само частни. Използват се 
местни и външни суровини. Оформени са 4 промишлени зони. Териториално, 
промишлеността се развива извън населените места. Терените на бившите стопански 
дворове на площ от 2 380 дка са в основата на новите концентрации на индустриални 
предприятия в общината поради относителната си обезпеченост с техническа 
инфраструктура, добри транспортни връзки и по- опростени процедури в 
инвестиционното проектиране. Това са стопанските дворове на селата: Труд, 
Войводиново, Рогош, Скутаре, Трилистник, Ясно поле, Строево, Царацово, 
Бенковски, Граф Игнатиево, Калековец,  Маноле, Динк,  Крислово, Радиново.Към 
тях естествено са се присъединили и терени със сменено функционално 
предназначение – от земеделски земи за стопански дейности.  
Близостта на областния град Пловдив прави изключително бурен процесът на 
разрастване на стопанските зони по направления: Карловско шосе - с. Труд, с. 
Царацово - Голямоконарско шосе, с. Костиево - Пазарджишко шосе. 
Най-голям е броят на предприятията, функциониращи в сектора “Търговия, ремонт и 
техническо обслужване на автомобили и мотоциклети”, където влизат 393 от фирмите 
през 2012 г., следвани от фирмите в сектора “Преработваща промишленост”, които са 
с около 60% по-малко на брой от първите. Мнозинството от стопанските субекти 
функционират под формата на микропредприятия с персонал до 10 души, следвани от 
тези с персонал до 50 човека. 
Доброто географско положение на територията дава бързи транспортни връзки до 
пазарите. По размер на чуждестранни инвестиции (около 30000 лв/ж) община "Марица" 
е на първо място в страната. Сградният фонд на промишлените предприятия е нов, 
техниката почти навсякъде е съвременна. 
 
Земеделие-  
 
Земеделските земи заемат 81.5% от площта на общината, което е средно 0.89 ха/жител. 
Високата продуктивност на обработваемите земеделски земи е гаранция за развитието 
на селското стопанство. Все още доходите на населението се формират от този сектор. 
Земята се обработва от частни стопани. Много популярно е фамилното фермерство. 
Кооперативните сдружения са по-редки. Основна цел в Общинския план за развитие 
(ОПР) на община Марица за периода 2007-2013 г. е развитието на модерно земеделие и 
обвързването му с преработвателната промишленост. Едни от приоритетите по тази 
стратегическа цел са: 

•  Приоритетно развитие на овощарството, чрез създаване на нови 
масиви овощни градини с ябълки, череши и вишни 

•  Модерно развитие на земеделските стопанства 
•  Създаване на маркетингови структури за пазарна реализация

 на земеделските продукти 
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•  Оптимизиране на ефективността за административно обслужване 
на земеделските производители 

 
За големите възможности за производство на селскостопанска продукция на 
територията на общината говорят данните от края на 80-те години, когато са 
произвеждани около 32 000 тона ябълки, 1 000 тона круши, около 1 000 тона 
череши,1000 тона домати супер ранно производство, 10 000 тона ранни картофи, 8 
500 тона пипер, 1 500 тона краставици и др. 
По  данни на ОСЗ-Марица, през последните години се  увеличава площта, за която 
се взимат субсидии, но същевременно намалява броят на регистрираните земеделски 
производители. 
 
В последните години се наблюдава рязко увеличение на трайните насаждения и 
специализиращият подотрасъл  - ябълкови насаждения череши, вишни, ягоди, малини. 
Един от положителните фактори за развитие е и високият относителен дял на 
обработваемите земи (83,7%), създаващ възможности за по-интензивно използване на 
ресурса земя. Изключително благоприятните природо-климатични и почвени условия, 
както и стратегическото местоположение спрямо най-големите консумативни 
центрове в страната, създават условия за силно развитие на градинарството в областта 
и дават възможност за производство на почти всички растителни култури отглеждани 
в страната. След  известен  застой,  се  наблюдава  и  тенденция  за възстановяване на 
оризопроизводството в общината. 
 
Размер на селскостопанското производство по основни видиве земеделски култури в община 
Марица. 
    
Култури Обем на селскостопанското производство (тона)     
  2011г. 2012г. 2013г.
Ябълки 6200 2950 3740
Круши 152 95 192
Череши 118 5 195
Домати  760 1030 1700
Пипер 420 425 720
Краставици 410 480 685
Картофи 2405 1680 1890
Зърнени култури 41039 40561 42832
в т.ч. ориз 21050 19450 19200
 
 
Напоследък се наблюдава тенденция за преминаване от арендаторство към изкупуване 
на по - големи площи (над 10,0-40,0 ха), предимно за трайни насаждения - традиционни 
доказали качеството си местни сортове и нови - чуждестранни. Земята се обработва 
предимно с технически средства, но в голяма степен морално остарели. 
 
Съгласно Приложение №1В от Национален план за развитие на земеделието и селските 
райони, земеделските стопани от Община "Марица" имат възможност да модернизират 
и преструктурират своите стопанства, използвайки отпусканите европейски средства. 
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Размер на обработваемата площ за област Пловдив, в т.ч. община 
Марица 
    

Обработваема площ , декари 
Регион 2011г. 2012г. 2013г. 

Област Пловдив 2487277,8 2625789,4 2650973,7 
Община Марица 237522,9 238166,6 238980,0 
 
 
Брой регистрирани  в ОДЗ-Пловдив земеделски производители в т.ч. с дейност в 
община Марица 
    

Брой регистрирани земеделски производители     
Регион 2011г. 2012г. 2013г.

Област Пловдив 8645 8545 8680
Община Марица 999 956 902
 

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

 

Животновъдство 
Животновъдството също показва тенденция за възстановяване на традициите, които 
Община "Марица е имала в отглеждане на свине, крави, овце, кокошки-носачки, 
патици, гъски, кози.  
 
Ограничаване развитието на животновъдството се дължи до голяма степен на неговата 
раздробеност, от което произтича и ниската му ефективност и ниско технологично 
равнище. На сегашния етап над 90 % от обема на животновъдното производство се 
осъществява от дребни производители и малка част - в професионални ферми. 
Отпадъчните продукти, получавани в животновъдството, са екологична заплаха по 
отношение качеството на земите и водите. Ниското търсене на оборски тор, ниските му 
цени, липсата на изисквания при оползотворяването му и на санкции при нарушенията 
водят до замърсяване на водите и почвите. Липсват или са много малко специално 
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обезопасените торища за приготвяне и съхранение на оборския тор. Състоянието на 
инфраструктурата също е незадоволително. 
 
Животновъдството се развива в семейните ферми и в големите животновъдни 
комплекси. Показателно е, че във всички бивши стопански дворове - животновъдните 
ферми са запазили предназначението си. На площ 9800 дка са разположени 8 
комплекса:  

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

 
Производството е автоматизирано, интензивно с използване на съвременна техника. 
Млекодобивът, месодобивът и яйцедобивът отговаря на изискванията на стандартите за 
качество и безвредност на продуктите. Месодобивът най-често е обвързан и със 
собствено месопреработващо предприятие. Използват се постиженията на науката за 
отглеждане на животните и за поддържане на породите. 
 
Животновъдството в семейните ферми е все още на екстензивен принцип. Отглеждат се 
най-често 3-5 животни, предимно за задоволяване на лични нужди или за допълняемост 
на доходите. Ферми с 10-50 животни са на смесен принцип - съчетават екстензивното с 
интензивното производство. В малките ферми се използват рядко съвременни 
технически средства, с които да се гарантира качество и безвредност на продукцията - 
процесите са ръчни изцяло. Основен приоритет е модернизирането на животновъдния 
сектор, което ще доведе до благоприятно въздействие и опазване на околната среда и 
повишаване на жизнения стандарт. Използваните средства за наторяване, за лечение на 
животни, за поддържане на хигиена в малките семейни ферми е осигурено от частни 
специализирани аптеки и ветеринарни лечебници. 
 
Община „Марица” работи в посока за превръщането си в община на младите хора с 
висок жизнен стандарт. Повишава се конкуренцията след приемането на България в 
Европейския съюз. Насърчават се алтернативните стопански дейности и възможности 
за допълваща заетост в предвидените мерки и дейности за реализация на 
стратегическите приоритети и специфични цели на плана. 
 
Брой регистрирани животновъдни ферми в община Марица 

 
Брой регистрирани животновъдни ферми Регион 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Област Пловдив    
Община Марица 611 602 580 
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Брой регистрирани животновъдни ферми по вид в община Марица 
 
Животновъдни ферми Общ брой към 31.12.2013г.  
Кравеферми 290 
Овцевъдни ферми 90 
Козевъдни ферми 70 
Свиневъдни ферми от група А 2 
Свиневъдни ферми от група Б 7 
Свиневъдни ферми лични 60 
Пчели 58 
Ферми за кокошки носачки 3 
Ферми за кокошки за угояване 0 
 
Горско стопанство 
На територията на Община „Марица” този икономически отрасъл практически не 
присъства, поради наличните природни условия. Липса на гори, в т.ч. за стопански 
нужди, малкото на брой предприятия на дървопреработвателната промишленост 
/дограма, мебели/ използват суровина от други места. Върбовите и тополовите чисти и 
смесени гори заемат заливните тераси, като растат върху богато алувиални почви.  
Смесени заливни гори от летен дъб, ясен и бряст върху заливните тераси на места с 
клен, мекиш, келяв габър, върби и тополи. От храстите се срещат: птиче грозде, кучи 
дрян, чашкидрян, ракитица, зърница, зърнастец и др., крайречни и крайречно поточни 
насаждения от бяла и черна елша, на места с върби и тополи. 
 
Гори за дърводобив няма. По предназначение и ползване, тези територии са: защитни 
гори; рекреационни гори; за дивечопроизводство и ловуване; горски земи - поляни и 
храсталаци. Възможности за развитието на отрасъла в общината предоставя Програма 
за развитие на селските райони 2014- 2020г. 
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III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. 
 
В изпълнение на определените стратегически и специфични цели, както и 
мерки за постигане на избраните цели и приоритети Кметът на общината 
разработва проекти и програми за привличане  външно финансиране, реализира 
проекти с целево и бюджетно финансиране и др. 
 
Приоритет 1. Създаване на конкурентноспособна местна икономика 
Специфична цел 1.1.: Развитие на модерно земеделие и обвързването му с 
преработвателната промишленост 
 
Мярка 1.1.1. Развитие на модерно земеделие 
Т.1. Създаване на практики за информиране на земеделските производители за 
възможностите за субсидии и финансиране 
 
Създаденото Звено от  специалисти „Селско стопанство” продължава дейността си и 
през 2013г. Служителят на длъжност специалист „Селско стопанство” консултира и 
оказва съдействие на граждани и земеделски производители по въпроси в сферата на 
селското стопанство, при кандидатстване по Програмата за развитие на селските 
райони, по програми и мерки на Държавен фонд „Земеделие”  или други организации. 
Организират и координират информационни кампании и срещи, свързани със селското 
стопанство; Проучват възможностите за кандидатстване по програми и проекти на ЕС в 
областта на селското стопанство;събират и обобщават информация в полза на 
земеделските производители; съдействат и насочват граждани към институции при 
подготовка на документация за кандидатстване и във връзка с дейността им като 
земеделски стопани. 

 
 
Мярка 1.1.3.: Развитие на рибарството  
 
 
През 2013 год. община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие 
стартира изпълнението на проект „Промоционална кампания, насочена към 
подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултури в Община „Марица“ 
по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007-2013/, Приоритетна 
ос 3: Мерки от общ интерес, Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални 
кампании. 
 
Основна цел на проекта е популяризиране на продуктите от риболов и аквакултура, 
което ще допринесе за: 

• Повишаване потреблението на вътрешния пазар на продуктите от риболов и 
аквакултури. 

• Подобряване престижа на продукти от риболов и аквакултури, както и на самия 
сектор „Рибарство“. 
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Специфичната цел на проекта е повишаване информираността на целевите групи 
относно доказаната полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов 
и аквакултура. 
 
Основните дейности, предвидени за изпълнение в рамките на проекта, са: 

• Представяне в медиите; 
• Изработване на рекламни материали; 
• Изработване на рекламни форми; 
• Провеждане на детски конкурс; 
• Провеждане на празник на рибата; 
• Изследване мнението на целевите групи относно проведената промоционална 

кампания и оценка на постигнатите резултати; 
• Периодична оценка на съответствието на проектните дейности и продуктите на 

промоционалната кампания с изискванията на програмата. 
 
Стойност на проекта: 197 892,45 лв.(сто деветдесет и седем хиляди осемстотин 
деветдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки) 
Срока за реализация на проекта:  10 (десет) месеца. 
 
 
Мярка 1.1.4.: Развитие на горския фонд  
Т. 2 Първоначално залесяване, поддръжка и отглеждане на горски култури на 
неземеделски земи 
 
През 2013 год. Община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие 
стартира проект „Създаване и отглеждане на нови горски култури в Община 
„Марица““ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 223- 
Първоначално залесяване на неземеделски земи. 
Проектът е свързан с изкуствено създаване на ново поколение гори в селата Рогош и 
Бенковски с обща площ 120,99 дка. Лесокултурните дейности са свързани с механична 
обработка на почвата и последващо залесяване на терените, намиращи се в с. Рогош и 
с. Бенковски 
Основните дейности по проекта са: 

• Създаване на горски култури, включително: почвоподготовка, закупуване на 
посадъчен материал, транспорт и съхранение на посадъчния материал, 
ограждане на новозалесената територия; 

• Поддържане на новосъздадените горски култури, включващо попълване, 
презасяване, презасаждане, отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 
години след залесяването. 

Проектът се осъществява върху имоти, собственост на Община „Марица“ – в 
землището на с. Бенковски 10 имота с обща площ 91,260 дка и в землището на с. 
Рогош 1 имот с площ 29,738 дка. За залесяването се използват дървесни видове според 
типа на месторастенето – бяла акация, като към края на 2013г. дейностите по 
създаването на горските култури са приключени, а поддържането на новосъздадените 
горски култури предстои да бъде извършвано през следващите четири години. Поради 
особеностите на Общината и отнасянето й към  общини с лесистост по-малка от 60 %, 
дейностите по проекта допринасят за увеличаване на леситостта в равнинните райони, 
намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация 
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Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер 
на 95 462,00лв. (деветдесет и пет хиляди, четиристотин шестдесет и два лева). 
Към 31.12.2013г. по проекта са получени трансфери от УО в размер на 34 392,00лв. 
 
 
Специфична цел 1.2.: Стимулиране на местното предприемачество и привличане 
на външни инвестиции 
 
Мярка 1.2.1.: Създаване на привлекателна среда за развитие на бизнеса 
Т. 5. Подкрепа на Публично-частното партньорство 
 
През 2013г  в община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие стартира 
проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на 
политиките на община „Марица” по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна 
ос I „Добро упавление”, Подприоритет 1.3. "Ефективна координация и партньорство 
при разработване и провеждане на политики", Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.  
Основната цел на проекта е да се подобри процеса на разработване и прилагане на 
политики в община „Марица” в партньорство и координация с всички заинтересовани 
страни и да се въведат механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка при 
изпълнението на общинските политики. 
Дейностите по проекта са: 
Дейност 1: Организация и управление на проекта 
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за възлагане 
по реда на ЗОП   
Дейност 3: Разработване на политики и механизми за мониторинг и контрол на 
изпълнението им. 
Поддейност 3.1:.Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.  
Поддейност 3.2:Изготвяне на екологична оценка на Общински план за развитие за 
периода 2014-2020г. 
Поддейност 3.3:Изготвяне на оценка  за социално-икономическото въздействие на 
Общински план за развитие за периода 2014-2020г. 
Поддейност 3.4: Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и 
последваща оценка при изпълнение на Инвестиционна стратегия на община „Марица”.  
Поддейност 3.5: Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и 
последваща оценка при изпълнение на Младежка стратегия на община „Марица”.  
Поддейност 3.6: Разработване на стратегия за управление на общинската собственост и 
правила за мониторинг и оценка на изпълнението й.  
Дейност 4: Дейности по информация и публичност. 
Очакваните резултати по проекта са: 
- Събрана и анализирана информация, необходима за 
разработване на политики в община „Марица”; 
- Изготвен анализ на икономическото и социално състояние 
- Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020г. ; 
-Изготвена екологична оценка за въздействие на Общинския план за развитие за 
периода 2014-2020г.; 
- Изготвена оценка на социално-икономическото въздействие на Общинския план за 
развитие за периода 2014-2020г.; 
- Разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при 
изпълнение на стратегически и планови документи в община „Марица” и обучени 
ключови експерти за тяхното прилагане; 
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- Разработена стратегия за управление на общинската собственост и изготвени правила 
за мониторинг и оценка на изпълнението; 
- Косултирани политики с всички заинтересовани страни; 
Продължителност: 9 месеца  
Обща стойност: 77 732 лв 
 
Мярка 1.2.2.: Промоциране икономическия потенциал на общината 
 
Мярка 1.2.3.: Привличане външни инвестиции 
Т. 5. Развитие на „Индустриално-търговско жилищна зона Марица” 
 
В средата на 90-те години на 20 век в община Марица е изградена първата 
индустриална зона в България (край с. Радиново), на площ от около 800 декара с 
потенциал  за  разширение  до  3 000  декара.  Там  за  кратък  период  от  време  
са привлечени множество чуждестранни индустриални предприятия (за 
производство на домакински  електроуреди,  хранително-вкусова,  прероботвателна  
промишленост  и т.н.). 
Съгласуваната като урбанизирана територия през 2012г. Индустриална зона 
„Марица“, обхващаща териториите от землищата на селата Бенковски и Царацово 
предлага на местния и чуждестранния бизнес привлекателни възможности за 
установяване на производства, транспорт, логистика и инвестиции. Макар 
Индустриална зона “Марица” да не притежава редица от характеристиките на 
организираните бизнес пространства с общ мениджмънт и маркетинг, често тя се 
посочва като добра практика за привличането на преки чуждестранни инвестиции в 
България, както и като добър пример за партньорство между публичния и частния 
сектор в насърчаването на инвестиционната активност на местно ниво. През 2012 г. 
зоната е гласувана като урбанизирана територия, което допринася за подобряване на 
възможностите за привличането на нови инвеститори в нейните граници. 

 
 
Мярка 1.2.4.: Стимулиране обществената активност 
 
Предприятията от частния сектор на територията на Община „Марица“ развиват 
активна производствена и търговска дейност. Както е видно от Информационната 
система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, 
същите се възползват от възможностите за получаване на безвъзмездна финансова 
помощ от европейските фондове. Някои от бенефициентите през 2013 год. са: 
 
1. Бенефициент:  "КАСКАДА" ООД. Предприятието е водещо в извършването на 
международни превози и спедиторски услуги в Пловдив и региона, поддържаща бизнес 
отношения с почти всички български фирми и организации в транспортния бранш и се 
разпознава като надежден и лоялен партньор. 
Фирмата разполага със складова и производствена база в с. Царацово. 
Проект:  „Защитени и здрави: европейски стандарти за безопасен труд в „КАСКАДА” 
ООД 
Източник на финансиране: ЕСФ Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси"   
Общ бюджет:  146 000 лв. 
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2. Бенефициент:  „АХИРА” АД. Предприятието се занимава с производство на 
екопелети от възобновяеми източници. Фабриката и складова част се поместват на 
територията на с. Рогош. 
Проект:  „ Подобряване на условията на труд на работните места в „АХИРА” АД”  
Източник на финансиране: ЕСФ Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси"   
Общ бюджет:  95 171 лв.   
 
3. Бенефициент: „ИЙСТ КОРД КОМПАНИ” ЕООД  
 
Проект: „Разширяване на продуктовия асортимент на Ийст Корд Компани за 
завоюване на нови пазари” 
Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Развитие на 
конкурунтоспособността на българската икономика"   
Общ бюджет:  311 756 лв.   
 
4.Бенефициент: „ТУРИСТСТРОЙ-ЦАРАЦОВО” ООД. Предприятието е за 
производство на метални окачени тавани и вентилационни заготовки и разполага със 
складова и производствена база в с. Царацово. 
Проект:  „Внедряване на енергоефективно оборудване и осветление в „Туристстрой-
Царацово” ЕООД 
Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Развитие на 
конкурунтоспособността на българската икономика"   
Общ бюджет:  667 500 лв.  
  
5. Бенефициент: „ЕКСЕЛ ПАК БЪЛГАРИЯ” ООД 
Проект: „Енергийна ефективност – предпоставка за успех” 
Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Развитие на 
конкурунтоспособността на българската икономика" 
Общ бюджет: 3 934 501 лв 
 
6.„СТОВИ 1” ЕООД. Предприятието е специализирано в полиграфическата индустрия.  
Проект:  „Пивишаване на енергийната ефективност на „Стови 1” ЕООД чрез 
изпълнение на енергоспестяващи мерки по сграден фонд и въвеждане в експлоатация 
на ново производствено оборудване”  
Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Развитие на 
конкурунтоспособността на българската икономика" 
Общ бюджет: 1 688 401 лв 
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През 2013г. продължи изграждането на множество промишлени, селскостопански, 
складови, търговски и обслужващи обекти за нуждите на местната икономика.  
 

№ Строеж РЗП /м2/ Населено място 

1. „Автосервиз” 320,50 с. Труд 
2. „Складове за алуминиеви профили и стъкло” 2 216,10 с. Царацово 

„Логистичен център” – подобекти:  
„Склад” 4 032,00 3. 
„Сондаж, воден резервоар и помпена станция” 154,00 

с. Радиново 

4. „Автокомплекс, шоурум и автосервиз” 565,80 с. Труд 

5. 

„Цех за производство на мляно месо, месни 
заготовки и разфасовки, магазин за хранителни 
стоки и навес”- първи етап „Магазин за хранителни 
стоки” 

292,00 с. Граф Игнатиево 

6. 

„База за съхранение, производство и търговия на 
селскостопанска продукция – производство на 
биотор чрез калифорнийски червеи от утайки от 
ПСОВ” подобект „Разширение на бетонова 
площадка за съхранение на суровини” 

2 060,00 с. Калековец 

7. „База за хранителни продукти – бутирилане на олио 
и оцет, сладкарско производство – І пусков етап”  с. Войводи-ново 

„Пристройка към сграда № 1 на нискотемпературен 
склад за съхранение и дистрибуция на продукция 
делта за офис, нов склад за съхранение на фризери“ 

 
 
 
 

477,70 8. 

 
„Паркинг за 14 автомобила” 
 

655,00 

с. Труд 

9. „Склад за промишлени стоки” 1 166,00 с. Рогош 
 
 
 
Приоритет 2. Подобряване и поддръжка на инфраструктурата като фактор за 
стабилизиране на икономическите н социални процеси 
 
Мярка 2.1.1.: Благоустрояване на културно-историческите и туристически обекти 

През 2013 г. Община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие приключи 
изпълнението на проект „Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и 
Марица”, BG161PO001/1.1-10/2010/039 по оперативна програма „Регионално 
развитие”.  

Беше постигната основната цел  на проекта за засилване ролята на културата чрез 
разнообразяване и иновиране на културния живот на територията на община „Марица”, 
което допринесе за сближаване на отделните социални групи.  

В резултат на изпълнението на проекта бяха постигнати следните резултати: 

Страница 19 от 43 
 



- Организирани и проведени в рамките на две години  8 културни събития - Празник на 
община „Марица”, Етнофестивал „Пеем, танцуваме и живеем заедно”, Фестивал „Ние 
познаваме културата на Европа” и Национален събор за автентичен фолклор „От 
извора” 
 - Всяко едно от събитията  се проведе на закупената по проекта сцена 

 - Всяко едно от събитията бе предавано пряко на сайта на общината и уеб сайта 
„Марица и Сайент заедно в Европа” 

  - Изработени бяха 52 национални носии на страните членки от ЕС, които са изложени 
в читалищата на територията на общината. 

- Отпечатани 5000 броя малки и 400 броя големи информационни каталога, 500  
сборника с добри практики за съхраняване на народното изкуство и фолклор, 100 
фотоалбума „Младите фотографи на община Марица”, със снимки от курсовете по 
фотография, 20 броя винилни пана със снимки от проведените събития 

- Изготвен 30 минутен документален филм за промотиране на иновативно културното 
събитие „Ние познаваме културата на Европа”, тиражиран в 600 броя DVD носителя. 

Продължителност на проекта: 12 месеца  

Стойност на проекта: 370 000,97 лв 

Мярка 2.1.2: Подобряване на образователната инфраструктура 
 
Училищната мрежа в община „Марица” обхваща 11 основни училища, 2 начални 
училища и 15 детски градини. Седем от училищата са средищни. Три от тях разполагат 
със собствен училищен автобус за превозване на пътуващите ученици. 
 
Т.2. Реконструкция, ремонт и благоустрояване на училища (внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и инсталации за алтернативни енергийни източници и др.) 
 
 хил.лв. 
ОР училище с.Бенковски 15,796
Инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност и естетизация 
ЦДГ с. Маноле 23,400
Инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност  - ОУ с. 
Царацово, ОУ с. Граф Игнатиево, ОУ с. Строево 35,952

 
Т.5. Реконструкция, ремонт и благоустрояване на детски градини (внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и инсталации за алтернативни енергийни източници и др.) 
 
Основен ремонт ЦДГ с. Манолско Конаре 28,520
 
 
Т.6. Обновяване на материално-техническата база на образователните институции. 
 хил.лв. 
Интерактивна дъска – НУ с. Войсил 0,768
Компютър и хардуер - ОУ с.Граф Игнатиево, в т.ч.: 
Сървър НР CompaqElite 6300SFF,Лаптоп, Лаптоп НР 650, Лаптоп НР 650 4,946
Интерактивна дъска - ОУ с.Труд 2,150
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Компютърни системи – 6бр. - ОУ с.Строево 3,919
Интерактивна дъска - ОУ с.Рогош 2,880
Придобиване на компютри и хардуер – НотбукACER, монитор ACERE1-531-
INTELB960 - ОУ с.Труд 0,890

Придобиване на компютри и хардуер – ОУ с.Маноле 2,629
Мултифункционално устройство Brother 8510DN - ОУ с. Скутаре 0,876
Компютри и хардуер – ОУ с. Калековец 10,490
Преносим компютър  0,840
Преносима интерактивна система  3,600
Климатици ЦДГ с. Манолско Конаре 6,456
Строителен надзор при изпълнение на „Доставка и монтаж на водоводен нафтов 
котел, тръбни връзки и съоръжения“ – ЦДГ с. Маноле 1,680

Мултимедиен проекторBenQMS612ST, ОУ с. Граф Игнатиево 0,865
Лазарно функционално устройство BrotherDCP-8110DN – ОУ с. Граф Игнатиево 0,768
Мастиленоструйномногофункционално устройство  BrotherMFC-J6910DW – ОУ с. 
Граф Игнатиево 0,700

Нивомерна система - ОУ с.Калековец 3,485
Система за защита от птици - ОУ с.Калековец 7,116
Система за видеонаблюдение - ОУ с.Войводиново 2,385
Придобиване на съоръжения  – климатици в ЦДГ с. Строево и ЦДГ с. Скутаре 26,904
Придобиване на съоръжения  – климатици в ЦДГ с. Костиево 1,272
Придобиване на съоръжения  – климатици в ЦДГ с. Радиново 2,902
Придобиване на климатик – ОУ с. Царацово 1,380
Придобиване на климатик – ОУ с. Войсил 0,700
Придобиване на климатици в ЦДГ с. Войводиново и ЦДГс. Радиново 9,266
Строителен надзор при изпълнение на котелно в ЦДГ с. Царацово 0,630
Строителен надзор при изпълнение на котелно в ОУ с. Царацово 0,630
Придобиване на климатици- ОУс. Войводиново 3,891
Мултимедиен проектор  ИБСФ 2,520
Придобиване на стопански инвентар – готварски печки ЦДГ с.Манолско конаре и 
ЦДГ с.Войсил 1,168

Придобиване на съоръжения за детска площадка ЦДГ Скутаре 1,935
Придобиване на стопански инвентар – апарат за филтриране на вода с 
окомплектовка - ОУ с. Рогош 1,200

Придобиване на стопански инвентар – апарати филтри за вода за ЦДГ 15,000
Гимнастическа греда – 5м. – ОУ с. Скутаре 0,746
Лиценз за ползване на програмен продукт – ОУ с. Граф Игнатиево 0,716
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1. През 2013г. приключи изпълнението на проект: „Подобряване на енергийната 
ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в Община 
„Марица”” BG161PO001-1.1.09-0033 по ОП "Регионално развитие" BG161PO001/1.1-
09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска 
образователна инфраструктура в градските агломерации”.  
 
В резултат на изпълнението на проекта е постигната целта за повишаване на 
енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура и са въведени 
мерки, гарантиращи използването на ВЕИ в четири училища и три детски градини в 
Община „Марица” - ОУ Бенковски,  ОУ и ЦДГ Калековец, ЦДГ Рогош, ОУ Скутаре, 
ОУ и ЦДГ Труд 
 

Постигнати резултати по проекта:  

• В значителна степен подобрени условията за обучение и възпитание на децата в 
детските градини и учениците в училищата и условията за работа на учителите и 
обслужващия персонал 

• Приобщени деца от малцинствените групи, в това число ромите, които в 
Община „Марица” са значителен процент 

• Очаквана икономия на енергия от обновяване на сградите годишно в размер на 
2901,437 MW/h и намаляване на емисиите от парникове газове, CO2 и 
еквивалентни в размер на 1,181kt.  

• Общата обновена разгърната застроена площ на сградите, включени в проекта е 
13 743 м2 

• Подменена дограма-3012 кв.м 

Продължителност: 24 месеца 

Стойността на проекта възлиза на 3 257 270,35лв. Към 31.12.2013г.  проектът е отчетен 
и разплатен от УО. Получени са транфери в размер на 2 495525,14. Съфинансирането 
от община „Марица”  възлиза на 761 745,21. 
 
Броят на децата и учениците, облагодетелствани от подобрената образователна 
структура през 2012 год. е както следва: 
 
 

Учебно заведение Брой деца/ученици 
ЦДГ „Бисер“ с. Труд 128 
ЦДГ „Пролет“ с. Рогош 112 
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Труд 222 
ОУ „Климент Охридски“ с. Скутаре 145 
ОУ „Георги Бенковски“ с. Бенковски 89 
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Калековец 365 
ЦДГ „Весела“ с. Калековец 47 

 
 
Постига се икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната 
инфраструктура и намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквивалентни). 
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2. През 2013 год. Община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие 
изпълнява  проект „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ "Граф Н.Игнатиев" 
с.Граф Игнатиево“, финансиран от Международен фонд „Козлодуй“, Мярка 3 
"Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за 
общини в страната 
Основна цел: Подобряване на енергийната ефективност  

Стойност на проекта: 44 395,94 евро 

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите по проекта са да се постигне 
подобряване на енергийната ефективност чрез полагане на топлоизолация и изграждане 
на отоплителна инсталация. 
 
3. През 2013 год. Община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие 
изпълнява проект „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ "Христо 
Смирненски" с.Строево“, финансиран от Международен фонд „Козлодуй“, Мярка 3 
"Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за 
общини в страната. 
Основна цел: Подобряване на енергийната ефективност  
Стойност на проекта: 64 180,46 евро 
Очаквани резултати от изпълнението на дейностите по проекта са да се постигне 
подобряване на енергийната ефективност чрез полагане на топлоизолация и изграждане 
на отоплителна инсталация. 
 
4. През 2013г. Община „Марица” в изпълнение на Общинския план за развитие подава 
две заявления  за проявен интерес за финансиране на проект в рамките на 
националната схема за зелени инвестиции към Национален доверителен екофонд: 
4.1. „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Дядо Иван Арабаджията", 
село Царацово, община Марица, област Пловдив" – стойност 615 951,6 лв 
4.2. "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Мечта" в село Маноле, 
Община "Марица" – стойност 676 392 лв 
Основната цел на подадените заявления е чрез прилагане на планираните 
енергоспестяващи мерки да се намали количеството на отделяните в 
атмосферата емисии парникови газове; да се постигне икономия на електро и 
топлоенергия; да се подобри екологичното състояние на община Марица. 
 
 
Мярка 2.1.3 Подобряване на социалната инфраструктура 
По т.1 Реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални 
услуги 
 
През 2013 год. в процес на реализация е Проект „Общностен център за деца и 
семейства в община Марица“ по Проект "Социално включване", финансиран със заем 
от Световната банка. 
Общата цел на проекта е да се постигне превенция на социалното изключване и 
намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие 
посредством изграждането на общностен център за деца и семейства и повишаване 
качеството и количеството на социалните услуги за деца до 7 г. и техните родители на 
територията на община Марица. 
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Към декември  2013г. общата стойност на проекта възлиза на 890 997,6 лв, като 
767 230,94 лв са договорените средства от МТСП и 123 766,66 лв е стойността на 
съфинансирането от страна на община „Марица”. Изплатените средства към края на 
2013г. са 438 770,66лв. 
 
 
Мярка 2.1.5.: Подобряване на съпътстваща инфраструктура  
Мярката предвижда подобряване на сградния фонд на административните и 
обслужващи сгради към администрацията. 

 

 
хил.лв. 

Основен ремонт на Кметство – с. Динк 70,308
Основен ремонт на читалище – с. Крислово 52,338
Основен ремонт на читалище – с. Труд 25,702
Изготвяне на технически проект за административна сграда Кметство – с. 
Костиево 

2,880

Изграждане на административна сграда Кметство – с. Костиево 52,477
Изграждане на пристройка към сградата на читалище „Светлина-1929“ – с. 
Труд 

30,496

Придобиване на сграда за обществено хранене – с. Царацово 10,500
Придобиване на градински инвентар – косачки и храсторези за кметствата 
в община Марица 

21,499

Закупуване на маса за тенис – кметство с. Строево 0,900

Система за информация – с. Царацово 2,998

Изграждане на мрежа за осъществяване на мониторинг и съхранение на 
данни в населените места от община Марица 

7,752

Автоспирки  – в с. Строево -2бр., с. Рогош – 1бр., с. Царацово – 1бр. 16,540

 
През 2013 год. със средства от  Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда са придобити: 
 
Паркова беседка в с. Граф Игнатиево 2,480

Паркова ограда в с. Граф Игнатиево 2,517

                                                                                                                                  хил.лв. 
По т.2 Строеж на нови кметства 
 
През 2013г. със средства от Бюджета на община „Марица” стартира изграждането на 
Административна сграда в с. Костиево. Проектът предвижда изграждането на нова 
сграда със застроена площ 206 кв.м.. Стойността на проекта е 262 383,43 лв. 
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Мярка 2.1.6.: Стимулиране на информационните технологии- 
Т. 1 Разработване и внедряване на нови информационни и комуникационни технологии 
 

Строеж Имот 

Подземна оптична кабелна 
мрежа L=2.702km в и до Индустриална зона „Радиново“ 

Оптично кабелно захранване 
на базова станция на Виваком с. Царацово 

 
 
 
Мярка 2.2.1.: Пътна инфраструктура 

                                                                                                                            хил.лв. 
Изграждане тротоари с.Желязно 9,080

                                                                                                 
Мярка 2.2.3.: Рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони за обществен 
отдих 
Т. 2. Рехабилитация, изграждане, възстановяване на детски и спортни площадки и 
съоръжения 
 
През 2013 год. със средства от  Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда са придобити:                                                               хил.лв. 
Стопански инвентар – спортни фитнес уреди в с. Граф Игнатиево 2,290
Вертикална планировка на детска площадка в с. Скутаре 1,754
Детска пързалка- с. Труд 2,100
Детска люлка - с. Труд 1,600
Стопански инвентар за детска площадка - с. Динк 5,822
Стопански инвентар за детска площадка - с. Скутаре 3,955
 
 
  
Мярка 2.2.4.: Подобряване на енергийната инфраструктура 

Строеж Населено място 
Кабелна линия 1кV БКТП – с. Скутаре до съществуващ стълб 
№19 от ВЛНН, извод В на ТП №2 

с.Скутаре 
 

Кабелна линия - 20 кVот БКТП „Булсар“ до новопроектиран 
трафопост – БКТП до 1х800 кVА 

с.Маноле 
 

Преместване на канална мрежа и кабели в нея с.Бенковски 
Кабелна линия - 20кV L=720m  от съществуващ кабел 20 кVмежду 
БКТП „Метро 2“и ВКП на ЖР стълб до БКТП - с. Костиево 

с.Костиево 
 

Присъединяване на съществуваща съблекалня на стадион – с. 
Ясно поле към електро разпределителната мрежа на EVN 

с.Ясно поле 
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Подземна кабелна линия 20кV 1780м от БКТП "Арда 90" 
с.Войводиново до нов БКТП "Орхидея" и нов БКТП "Орхидея" 

с.Желязно 
Подземна кабелна линия 20кV (334м) от БКТП "Джъмбо 2" до 
нов БКТП.                  Нов БКТП 1х800кVА 

с.Радиново 
Подземна оптична кабелна мрежа 2702м в и до индустриална 
зона с.Радиново с.Радиново 
Подземна кабелна линия 20кV (407м) от ВКП на същ.ЖР стълб 
до нов БКТП.                  Нов БКТП 1х800кVА 

с.Царацово 
Трафопост БКТП 1х800кVА и кабели 20кV с.Маноле 
Трафопост до 1х800кVА с.Калековец 
Кабелна линия 20кV от БКТП "Гробищен парк" до ТП 5 L=325m 
и нова въздушна линия L=350m с.Рогош 
Кабелна линия 20кV от БКТП "Колос" до БКТП Детска градина 
L=810m с.Войводиново 
Кабелна линия 20kV L=600m с.Войводиново 
Нова въздушна линия 100м  с.Маноле 
Нова въздушна линия 300м  с.Калековец 
Кабелна линия 20кV L=240m  и нов трафопост  БКТП "Керамик 
груп" с.Костиево 
Нова въздушна линия 390м  с.Крислово 
Кабелна линия 20кV L=1200m  от ВС 6-ти км до БКТП "Керамик 
груп" с.Костиево 
Подземни кабели НН L=10 000m Община Марица 
 
 
През 2013г. са изградени 3 425 м. от мрежата за доставка на природна газ за битови и 
стопански обекти. Изградената до момента газоразпределителна мрежа в община 
„Марица” е 31 378м. 
 
Мярка 2.2.5.: Превенция от природни бедствия 
Т. 2. Борба с бреговата ерозия, изграждане на малки по обем преливници, бентове и др. 
 
През 2013 год. Община „Марица“  в изпълнение на Общинския план за развитие 
приключи  изпълнението на проект „Изграждане на инфраструктура за 
предотвратяване на наводнения от отливен поток с.Строево, община Марица, 
уч.хкм+1220,00 до хкм+1780,00”, BG161PO001/1.4-06/2010/030-01 по Оперативна 
програма „Регионално развитие”.  
В изпълнение на проекта бе постигната общата цел за изграждане на общинска 
инфраструктура за предотвратяване на наводнения посредством изграждане, ремонт и 
възстановяване на съоръжения, част от инфраструктурата за защита на с. Строево от 
наводнения в един рисков воден участък като по този начин се сведат до минимум 
неблагоприятните последици за човешкото здраве и околната среда и се спомогне за 
развитието на устойчиви градски ареали.  
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Постигнати резултати:  

• Извършена превенция от природни бедствия; 

• Предпазена от наводнения  територията на с. Строево, Община Марица чрез 
изграждане на нови подпорни стени, допълнителни обратни насипи, облицовка 
на дъното на отводнителния поток, осигуряване на пропускателната му 
способност, почистване и разширяване; 

• Предотвратени процесите на ерозия; 
• Предпазени над 38 500 кв. м. територии, основно жилищни сгради дворове и 

градини на жителите на с. Строево, чрез изграждане на защитна 
инфраструктура; 

• Предпазване имуществото на жителите на с. Строево и недопускане нанасянето 
на нови щети на населението, като се ограничат бъдещите загуби от 
наводненията, които засягат и застрашават живота и здравето на населението, 
имуществото и околната среда; 

• Увеличена е сигурността и предотвратени евентуални бъдещи бедствия и аварии 
по време на поройните дъждове и пролетното топене на снеговете; 

• Предпазена е техническата инфраструктура – пътища, ж.п линии,електро, 
водопреносна и кабелна мрежа в прилижащите райони; 

• Предпазени сземеделските земи и селскостопанската продукция от унищожение. 
• Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за 

предотвратяване на наводнения – 1647 броя жители. 

Продължителност: 20 месеца 

Стойност на проекта: 675981,34 лв, като от тях получената безвъзмездна финансова 
помощ по проекта е в размер на 632 597,84 лв, а съфинансирането от общината 
възлиза на 43 383,50лв 

Приоритет 3.: Опазване на околната среда и устойчиво използване на 
природните ресурси 

Специфична цел 3.1.: Модернизация на инфраструктурата за водоснабдяване и 
канализация. 
 
Мярка 3.1.1.: Водоснабдяване и канализация 
 

Т.1. Строителство/ реконструкция/ рехабилитация на водоснабдителни системи и 
съоръжения 
 хил.лв. 
Строителен надзор „Канализация по републикански път ΙΙ-56  в регулация 
на с. Калековец“ 1,346

Авторски надзор „Канализация по републикански път ΙΙ-56  в регулация на 
с. Калековец“ 0,600

Строителен надзор „Канализация – с. Трилистник“ 8,400
Изграждане на канализационни шахти – с. Бенковски 39,878
Изработване на ТИП на обект „Довеждащ колектор от новопроектирана 
канализационна мрежа на с. Царацово до канализационната мрежа на 
„Голямо конарско шосе“ – гр. Пловдив и Канализационната помпена 
станция 

18,882
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През 2013г. в изпълнение на Общински план  за развитие се изпълняват следните 
проекти:  
 
1. Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
в с.Бенковски, общ."Марица”” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013. 
Целта на проекта е: 

• Изграждане на ПСОВ за 1924 е.ж. 
• Изграждане на външен колектор 314 м. 
• Изграждане на външен водопровод 253 м. 
• Изграждане на канализация-2235 м. 

 
Резултати: Подобрение на екологичната обстановка, повишаване на жизнения стандарт 
на жителите в с.Бенковски. Подобрение на подземна инфраструктура в с. Бенковски. 
Облагодетелствани жители на с. Бенковски: 1200. 
Обща стойност: 4 024 848,00 лв.  
 
2. Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
в с.Трилистник,общ.”Марица”” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013. 
Целта на проекта е: 

• Инженеринг на ПСОВ 
• Изграждане на външен колектор 
• Изграждане  на довеждащ водопровод до ПСОВ 
• Изграждане  на канализация Главен клон I от ОК 65 до ОК 8 
• Изграждане  на канализация Клон 14 от ОК 35 до ОК 34 
• Изграждане  на канализация Клон 19 от ОК 70 до ОК 63 

 
Резултати: Подобрение на екологичната обстановка, повишаване на жизнения 
стандарт на жителите в с.Трилистник. Подобрение на подземна инфраструктура в с. 
Трилистник. 
Облагодетелствани жители на с. Трилистник: 800. 
Обща стойност:  2 814 818,00 лв. 
 
3. Проект  „Канализация по републикански път II-56 в регулацията на с.Калековец, 
община Марица, област Пловдив” към ПУДООС с главна цел: 

• Изграждане на главен колектор на канализация, обслужваща населението на с. 
Калековец. 

Обща стойност:  1 242 375.26 лв. 
 
 
Специфична цел 3.3.: Създаване на висококачествена екологична жизнена среда 

Мярка 3.3.1. Качество на природните компоненти - въздух, почва, вода 

Т. 2. Иницииране на дискусии и превантивни мерки във връзка с изменението на 
климата 
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1. През 2013г. е реализиран проект “Паркът на ботаническата банда” по програмата 
„Младежта в действие”.  
Темата на проекта е околна среда и екологичното неформално образование.                   
В резултат на изпълнение на проекта беше постигната оссновната цел  за 
трансформиране на нефункционалния парк в с.Калековец община Марица с територия 
2,8 дка в  “Паркът на ботаническата банда”-атрактивно място за неформално обучение, 
чрез провеждането на 8 “Младежки ботанически дни.            
 
Постигнати резултати:  
- Над 149 деца, младежи и възрастни (10- 35) взели участие в различните дейности на 
осемте ботанически дни.  Младежите бяха информиране как се събират разделно 
отпадъците и колко време отнема тяхното разграждане, както и за вредите върху 
природата. Говорено им бе за съществуващите места и дейности, които биха могли да 
бъдат цел на следваща инициатива. 
- Проведени бяха 3 методики за работа с младежи: „Мрежата на живота” ( Компас), 
„играта с разноцветните стикери” и „играта с бананите” ( методи от “COYOUTH- 
Combating multiple discrimination in youth” тренинг ) 
 - Организирани бяха спортни игри, подарени 6 бр. топки. 
- Популяризирана беше програмата „Младежта в действие” в с.Калековец и община 
Марица  
- Събрани бяха над 120 чувала растителни отпадъци и боклук. В проекта се включиха 
много повече участници отколкото бяхме предвидили. С повече от 50% от очакваното. 
Активността беше изключително висока. 
- 372 бр. декоративни растения и дървесни видове бяха засадени и обгрижвани. 
- Заснет беше кратък филм, публикувана малка книжка за проекта, 100 бр. изработени и 
разлепени плаката и раздадени 200 бр. флаери.  
- Направена беше публикация във вестник Марица. 
 
Продължителност: 7 месеца 
Стойност: 4 400 евро  
  
2. През 2013г. в изпълнение на Общински план за развитие са реализирани и следните  
проекти към Предприятието  за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС), Финансираща организация: Министерство на околната среда и 
водите (МОСВ), Конкурс: „За чиста околна среда – 2013г.”, Мото: „Обичам природата 
– и аз участвам” 
2.1. Наименование на проекта „Обичам природата – и аз участвам“ с. Динк 
В резултат на изпълнение на проекта е постигната основната цел на проекта  за 
почистване, залесяване и зацветяване на замърсени терени, създаване и възстановяване 
на зони за отдих, освежаване и реконструкция на парка в с. Динк 
Продължителност на проекта: 6 месеца 
Стойност на проекта: 9 995 лв. 
 
2.2.Наименование на проекта „Озеленяване и възстановяване на зона за отдих“ с. 
Скутаре 
В резултат на изпълнение на проекта е постигната основната цел на проекта  за 
почистване, залесяване и зацветяване на замърсени терени, създаване и възстановяване 
на зони за отдих, освежаване и реконструкция на парка в с. Скутаре 
Продължителност на проекта: 6 месеца 
Стойност на проекта: 9 308 лв. 
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Приоритет 4.: Развитие на човешките ресурси и намаляване на социалната изолация 

Специфична цел 4.1.: Повишаване квалификацията и заетостта 

Мярка 4.1.1: Повишаване квалификацията на преподавателски персонал и 
заетите в социалната сфера 
Т. 2. Обучение и повишаване на квалификацията на заетите в сферата на 
образованието 
 
С цел подобряване на учебно-възпитателния процес през 2013г. са проведени следните 
обучения за повишаване квалификацията на преподавателския персонал в училищата и 
детските градини: 
 
1.Работа в мултикултурна среда. 
2. Целодневната организация на обучение – ефективен начин за повишаване качеството 
на образователно-възпитателния процес. 
3.Намаляване на стреса на учениците чрез въвеждане на нестандартни форми и методи 
в учебната дейност. 

4.Формиращо оценяване на ученическите знания като мотивиращ и възпитателен 
фактор на образователно-възпитателния процес. 

5.Оценяване постиженията на учениците. Сумативно и формиращо оценяване. 
6.Повишаване на мотивацията за учене. 
7. Разработване и управление на европейски проекти в образованието.  
8. Ученическото портфолио - технология за оценяването на постиженията наученика. 
9.Тестът като инструмент за оценка на постиженията на учениците. 
10.Управление на дисциплината в класната стая. 

11.Актуални въпроси в управлението на училището и детската градина. 

12.Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист.  

13.Педагогическият съвет –основни подходи за ръководене на екип от работещи 
професионалисти. 

14.Работа с интерактивна дъска.Интерактивни методи на преподаване. 

15. Детско портфолио. 

16. Обучение по безопасност и здраве за осигуряване на здравословни и безопасни    
условия на труд. 

17. Методика на разработване на дидактическите тестове. 

18. Проект BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти” 
- ІІІ.13.2. „Формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна 
среда”. 

19. Стратегии за мотивиране на учениците. 
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20.Професионалния стрес при учителите.Техники за овладяване и контрол на стреса. 

21.Взаимодействие на образователната институция със семейството. 

22. Педагогически стратегии за превенция на агресията в ПУВ. 

23.Съвременни тенденции, проблеми и иновации в предучилищната педагогическа 
практика. 

24. Приложение на интерактивните методи в детската  градина. 

25.Методика на обучението по БДПV 

26.Организиране и провеждане на обучения на директори на детски градини и 
новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети. 

 

Мярка 4.1.2.: Интегриране на уязвими групи на пазара на труда, чрез повишаване на 
квалификацията 
 
Т. 2 Повишаване пригодността на заетост на ниско грамотни лица от ромския етнос и 
др. малцинствени групи, чрез включването им в системата на професионалното 
обучение и квалификация. 
 
1.През 2013г. в изпълнение на Общинския план за развитие стартира проект „Подкрепа 
за заетост”, Процедура BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”. Целта на проекта е 
чрез проведеното обучение да се повиши мотивацията за работа на конкретното 
работно място, да се придобият умения за работа в екип и управление на работното 
време, както и умения за работа в стрес. По проекта са предвидени 4 часа обучение по 
Ключова компетентност 5, Умение за учение. След приключване на 40-часовото 
обучение участниците в проекта са получили сертификат за придобиване на Ключова 
компетентност 
През 2013г. в проекта вземат участие 10 човека на длъжност „Общ рабоник 
Поддържане на сгради”. Проектът се реализира на територията на 10 населени места – 
село Манолско Конаре, с. Строево, с. Рогош, с. Маноле, с. Крислово, с. Ясно поле, с. 
калековец, с. Царацово, с. Граф Игнатиево, с. Скутаре 
Усвоените средства към декември 2013г. са в размер на 12 965,81 лв 
 
 
2. В процес на изпълнение е спечелен проект на Община „Марица” - „Заедно можем 
повече” по ОП "Развитие на човешките ресурси", BG051PO001-4.1.05 “Образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Партньори: Социална 
фондация „Инди-Рома97” и  ЦДГ „Буратино” с. Костиево.  
Основната цел на проекта е разработване и реализация на мерки за улесняване на  
достъпа и засилване на мотивацията за включване в образователния процес на групи в 
неравностойно положение. За постигането на целта се извършват следните дейности: 
Създаване на обществен съвет; Провеждане на  информационни срещи;  Обучения на 
преподавателите от четири ЦДГ в целевите селища на Община Марица; Обучения за 
родители на деца от четири ЦДГ; Организиране и провеждане на допълнителни 
дейности за децата в четири ЦДГ;  
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През 2013г. са приключени информационните срещи в четирите детски градини, 
обучението на учителите от целодневните детски градини, обучението на родителите 
на деца от целевата група, както и допълнителни образователни дейности за децата.  
Продължителност на проекта: 12 месеца 
Стойност: 94 312,24 лв 
Изразходвани средства по проекта за 2013г.: 45 607,06лв 
  
Мярка 4.1.3. Насърчаване на заетостта 
1. По Т. 3. Провеждане на тематични срещи между бизнеса, бюрото по труда и 
заинтересованото население 
 
На 27 Септември 2013г. се проведе вторият регионален Панаир на работата /”Job Fair”/. 
Финансиран от европейската програмата „Младежта в действие” на Национален център 
„Европейски младежки програми и инициативи” и подкрепен от община Марица 
проектът „Избери твоя човек – намери своето място JobFair 2013 ”. Тази година 
организаторите от Неформална група Искам да работя и живея в България, Община 
Марица, МИКЦ Пловдив Област, JobTiger предложиха иновативни подходи в подобен 
тип събития. 
JobTiger проведоха бучение на тема: Как ефективно да се представим пред бъдещия си 
работодател на 24 септември 2013 година. 
МИКЦ Пловдив Област от своя страна бяха подготвили интересно проучване за това 
какви знания, умения и компетенции развиват формалното и неформалното учене у 
младия човек и доколко те са приложими в бизнес сферата.  
Събитието бе насочено към: представители на български и чуждестранни фирми, 
асоциации на чуждестранния бизнес и институции, представители на държавната 
администрация и регионални агенции, ресорни ръководители на академични 
институции, работодателите в България и човешки ресурс търсещ реализация в 
приоритетна сфера за всеки индивидуално. 
Основната идея на Панаира на работата е студентите и младите дипломирани 
специалисти да открият нови възможности за професионална реализация, а 
работодателите да се срещнат със своите потенциални стажанти и персонал. 
Чрез реализацията на дейностите по проекта бяха пости следните цели: 

• Подобряване синергията между бизнес и образование, което да рефлектира 
върху развитие на икономиката и повишаване качеството на живот; 

• Модерна образователна система, насочена към проучване, планиране и 
задоволяване на нуждите от практически подготвени специалисти; 

• По-информирани, компетентни и мотивирани млади хора; 
• Повишаване пригодността на хората в трудоспособна възраст; 
• Бърза адаптация и открити възможности за професионална реализация чрез 

подобряване на комуникацията между човешкия ресурс и бизнеса; 
• Осигуряване широка платформа за осъществяване на открит диалог относно 

предизвикателствата и перспективите за нови работни места. 
 
В Панаира на работата взеха участие 30 фирми, 1 медия и над 500 човека, кандидати 
за работа. 
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2. По т. 5 Реализиране на програми за заетост на рискови групи 
 
В процес на изпълнение са:  
 
2.1 Проект „Подкрепа за достоен живот”, който се реализира на територията на 18 
населени места – с. Строево, с. Войводиново, с. Маноле, с. Труд, с. Трилистник, с. Граф 
Игнатиево, с. Коситево, с. Калековец, с. Динк, с. Желязно, с. Скутаре, с. Царацово, с. 
Рогош, с. Войсил, с. Ясно поле по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи. 
През 2013г. в община „Марица” по проекта работят 63 лични асистенти, предоставящи 
социалната услуга на 65 потребители. 
По проекта се прилага нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда,  като е 
въведен принципът „индивидуален бюджет”, т.е всеки потребител на социалната услуга  
„личен асистент” е обгрижван в рамките на индивидуален, специално разработен за 
него индивидуален план и по този начин в национален мащаб се разчупват създадените 
стереотипи за услугата „Личен асистент”. 
Бюджетът за община "Марица" за 2013г. е  256 655,37 лв  
 
 
2.2. Проект „Нов избор - развитие и реализация”  обхващащ  17 населени места, в т.ч. 
с. Труд, с. Граф Игнатиево, с. Строево, с. Царацово, с. Бенковски, с. Войсил, с. 
Радиново, с. Костиево, с. Войводиново, с. Калековец, с. Крислово, с. Динк, с. Скутаре, 
с. Рогош, с. Маноле, с. Манолско конаре, с. Ясно поле по ОП "Развитие на човешките 
ресурси"-МТСП. По проекта Община „Марица” е партньор на АЗ и ДБТ „Марица”.  
 
Основна цел на проект “Нов избор – развитие и реализация” по схема BG051PO001-
1.1.03 “Развитие”  е извършване на обучение за придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро 
по труда”, с цел последващо наемане работа по схемата. 
 
Основни дейности по проекта са: предоставяне на професионално обучение на 
одобрени от работодателите безработни лица от целевата група, осигуряване на заетост 
след успешно завършване на професионално обучение на лицата.   
 
През 2013 год. работят общо 52 лица по длъжности и професии,  както следва: 

• За длъжност Огняр, професия Професия „Огняр” Специалност „Огнярство”– 8 
лица. 

• За длъжност Спасител при бедствия, аварии и катастрофи, професия Спасител 
при бедствия, аварии и катастрофи, специалност Търсене,спасяване и извършване на 
аварийно - възстановителни работи – 24 лица. 

• За длъжност Работник строителство, професия “Помощник в строителството”, 
специалност “Основни и довършителни работи”– 9 лица. 

• За длъжност Работник поддръжка на пътища, професия “Помощник пътен 
строител”, специалност “Пътища, магистрали, съоръжения”– 11 лица. 
 
Усвоени финансови средства по проекта за 2013 год. – 208 215,00 лв. 
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2.3. Община „Марица“ работи и по Национална програма за заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания“, финансирана със средства от държавния бюджет.  
Основна цел на програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на 
заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни 
увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични 
вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на 
социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. 
Непосредствени цели на програмата: 
1.  Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, 
регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, обект на Програмата. 
2. Повишаване пригодността за заетост и заработване на трудови възнаграждения 
чрез осигуряване на обучение на лицата, обект на Програмата. 
3. Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и 
възможностите на лицата от целевите групи по Програмата, с цел промяна на 
обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи. 
4. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните, обект на 
Програмата. 
5. Развитие на партньорството на всички нива при реализацията на Програмата. 
6. Създаване на условия за достоен и самостоятелен живот за хората, обект на 
Програмата. 

Постигнати резултати: Назначени на работа общо 7 безработни лица с трайни 
увреждания в Общинската администрация, администрация на с. Граф Игнатиево и с. 
Маноле, основно училище и детска градина с. Царацово. 
  
Обща стойност за 2013г.: 18 757,63 лв. 
 
2.4. По Регионална програма за заетост, финансирана със средства от държавния 
бюджет.  
 
Резултати от извършените по програмата дейности за местното развитие: Поддържане  
на   26 паркове  и 22 детски площадки  в 19 населени места. 20 назначени лица за срок 
от 6 месеца. 
 
Изплатени средства за 2013г.: 47 491,72 лв. 
 
2.5. Община „Марица“ работи по „Национална програма От социални помощи към 
осигуряване на заетост“, финансирана със средства от държавния бюджет.  
 
Постигнати резултати от извършените по програмата дейности за местното развитие: 
Благоустрояване на населените места чрез изграждане на тротоарни настилки. 
11 назначени лица. 
45 назначени лица на непълен работен ден за зимно снегопочистване. 
 
Изплатени средства за 2013г.: 38 370,16 лв. 
 
2.6. Община „Марица“ работи по Национална програма „Старт на кариерата“, 
финансирана със средства от държавния бюджет.  
 
Постигнати резултати от извършените по програмата дейности за местното развитие: 
Осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, 
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завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между 
образование и заетост. 6 назначени лица в Администрацията на Община Марица 
 
Изплатени средства за 2013г. –  2 834,40 лв. 
 
2.7. Проект „Ново начало – от образование към заетост”, насочен към младежи до 29 
год. възраст завършили висше образование  без стаж по специалността.  
През 2013 г. са назначени 6 младежи за срок от 6 месеца на длъжности, както следва: 

 Инспектор в дирекция „Местни приходи” – 2 бр. 
 Младши специалист Подробни устройствени планове” в дирекция Устройство 
на територията – 2 бр. 

 Младши експерт „Програми и проекти” в дирекция „инвестиционни технологии 
и ГРАО” – 2 бр.  

 
Общо усвоени средства през 2013г. по проекта – 23 587, 37лв.  
 
 
Мярка 4.2.2: Системни мерки за превенция на деца в риск 
 
Институциите, които работят с децата на територията на община "Марица" са: 
1. Дейност "Образование" към общинска администрация 
2. Общински училища и целодневни детски градини 
3. Регионален инспекторат - Пловдив 
4. Комисия за закрила на детето към община "Марица" 
5. Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни – община "Марица" 
6. Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" 
7. Териториална междуведомствена комисия за спешни реакции и помощ при 
случаи на насилие над деца или когато съществува опасност от насилие. 
8. Детска педагогическа стая към РПУ с.Труд 

За закрила на децата работят специалисти, юрист, социални работници, 
служители на РПУ, които се ръководят от висшия интерес на детето.Те работят 
превантивно и предприемат мерки за закрила при необходимост. 
Всички институции работят съвместно и координирано за създаване на мрежа 
от услуги за децата и техните семейства, базирани на територията на общината,   
като се задоволяват потребностите от добро предучилищно и училищно образование 
и социални услуги за всички групи деца. 
 
Към Община „Марица“ е създадена Местна комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). МКБППМН съвместно с детска 
педагогическа стая и органите на образованието и при широкото съдействие на 
обществеността изпълняват следните задачи: 

• организират и координират социално-превантивната дейност на територията на 
общината, издирват и установяват съвместно с инспекторите при детските 
педагогически стаи и дирекция "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, 
които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие; 

• разглеждат противообществени прояви, налагат възпитателните мерки, както и 
правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки; 
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• участват в заседанията на педагогическите съвети на възпитателното училище-
интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения до съда за 
прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за 
предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 73 от Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража; 

• съдействат на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от 
възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за 
безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, 
трудови и социални проблеми; 

• следят отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, 
излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на 
осъдените условно или на предсрочно освободени от поправителните домове, и вземат 
мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие; 

• подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата 
си; 

• изучават състоянието и причините за противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните 
държавни органи и обществени организации; 
 
През 2013 год. са предприети следните конкретни мерки: 

• Съвместно с органите на РУ Полиция Труд и обществен възпитател са извършени 
проверки в питейни заведения относно продажбата на алкохол на малолетни и 
непълнолетни. 

• Съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ са извършени регулярни обходи 
на територията на общината за идентифициране на просещи деца и деца на улицата. 
Установено е, че в Община „Марица“ няма просещи деца. 

• Разгледани са 27  възпитателни дела за 39 малолетни и непълнолетни. 
• МКБППМН работи по общинските програми за превенция на наркомании, 

превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, превенция и 
противодействие на трафика на хора и превенция на ХИВ/СПИН. 
 
 
Извършени дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетни и 
непълнолетни през 2013г. 
 

Година Брой приложени 
програми за превенция 
и противодействие на 
детското асоциално 

поведение 

Брой лица обхванати от 
информационни 
кампании за 

предотвратяване на 
асоциалното поведение 

сред децата 

Брой консултирани 
деца и семейства чрез 

МКБППМН 

2013 6 700 - 
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Задачи по националната стратегия за борба с наркотиците-2009-2013г. 

 
-Брой консултирани деца във връзка с употребата на наркотици – 180 
- Провеждания на проучвания за нагласите за употреба на наркотични вещества -Тема-
„Наркотични зависимости”, проведена в 9 класа 

 
Конкретни дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 
попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си:  
В община „Марица” има един такъв случай. Проведени са беседи с родителите със 
съдействието на обществен възпитател, в резултат на което видимо се подобри 
отношението на родителите към малолетния, както и неговото собствено поведение. 
 
Най-резултатни налаганите възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН:  
През изминалата година най – резултатни се оказаха възпитателната мярка по чл.13, 
ал.1,  т.5 –Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател.  
 
 
Мярка 4.3.2. Младежки инициативи 
Т. 1. Организиране на спортни състезания 
 
В спортните обекти на територията на община „Марица“ през 2013 год. са проведени 
множество спортни мероприятия, които допринасят за доброто здравословно 
състояние, развлечения и пълноценно оползотворяване на свободното време на 
жителите на общината. Основните събития в спортния календар на общината за 2013 
год. са: 

1. Общинско първенство по баскетбол – момичета и момчета 12год. 
2. Общинско първенство по баскетбол – юноши и девойки до 15год. 
3. Баскетбол към аматьорска баскетболна лига 
4. Държавни игри на малките селища по баскетбол 
5. Държавни игри на малките селища по хандбал – юноши и девойки 
6. Хандбал – момчета и мъже 
7. Хандбал – юноши и девойки до 15год. 
8. Празник на община „Марица“ – лека атлетика и футбол 
9. Футбол – по програма на БФС 
10. Хандбал по програма на Зонален хандбален съюз, зона „Тракия” 
11. Общинско първенство по хандбал – юноши и девойки 
12. 8-ми Април – международен ден на ромите – футболен турнир 
13. 17-ти май Световен ден на спорта – фетбол и лека атлетика 
14. Общинско първенство по футбол – юноши до 15год. 
15. Общинско първенство по лека атлетика – юноши и девойки 
16. Футболен турнир „Купа Независимост“  
17. Купа на Кмета на община „Марица“ по футбол с участието на отбори от 

населените места в общината и др. 
18. „Не на дрогата – спортът е алтернатива” – спортен турнир между училищата в 

общината, органидиран във връзка с 12-ти октомври, Ден на Българската 
община 

 
Във всичките тези спортни мероприятия през 2013г. са взели участие 1 237 деца и 
младежи, а стойността на изразходваните средства е 27 650 лв. 
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Т.2 Подпомагане развитието на спортни клубове 
 
През 2013г. са разходвани 110 000 лв за подпомагане на развитието на 16 
футболни клуба на територията на община „Марица”, 1 хандбален клуб в с. 
Труд, и 1 баскетболен клуб. 
 
 
 
Във връзка с грижата за здравето, осмисляне на свободното време и развитие 
способностите на децата се осъществяват много инициативи и кампании: 

• Общински състезания, прегледи и конкурси, благотворителни концерти и 
кампании за изяви на даровити деца от общината. 

• Оказва се подкрепа при изграждане и активизиране работата на клубове по 
интереси, на ученически спортни клубове с оглед повишаване физическата активност 
на децата и насърчаване и стимулиране на деца с изявени дарби. 
Отбелязват се юбилеи на училища и ЦДГ, бележити дати и празници, които 
възпитават у децата  отношение  към историята,  традициите,  светлите личности  
на България, обич към родния край. 
 
 
Приоритет 5. Укрепване на институционалния капацитет; 
Специфична цел 5.1. Укрепване на институционалния капацитет; 
  
Мярка 5.1.1. Повишаване квалификацията на административния и ръководен 
персонал; 
 
По т.1. Оптимизиране на отделните структури и сектори на Общинска администрация 
 
През 2013г. на територията на община „Марица” в изпълнение на Общинския план за 
развитие се изпълнява проект „Оптимизиране структурата на Община „Марица“ по ОП 
"Административен капацитет", Схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO002/12/1.1-04, Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. 
„Ефективна структура на държавната администрация”. 
Постигната е общата цел на проекта за оптимизиране на структурата на община 
„Марица“ за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се 
функции.  
Продължителност: 15 месеца  
Стойност на проекта: 130 404,45 лв 
 
 
По т. 2 Обучение и специализация на управленския персонал  
 
През 2013г. се реализира проект „Повишаване квалификацията на служителите в 
Община "Марица” по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II 
„Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. 
Основна цел на проекта е да се повиши квалификацията на служителите на общината и 
да се придобият нови умения и компетентности за работа.  
По проекта се провеждат следните обучения:  
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 -Индивидуални специализирани обучения към ИПА;  
- Групови специализирани обучения към ИПА;  
-Организиране и провеждане на обучение-тиймбилдинг на тема "Умения за работа в 
екип";  
-Организиране и провеждане на обучение с внедрени системи от фамилия програмни 
продукти  А К С Т Ъ Р;  
-Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема "Публични финанси 
на общините";  
-Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема "Общината като 
инвестиционна дестинация";  
-Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Алтернативни 
модели за предоставяне на публични услуги";  
-Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема "Целесъобразност на 
общинските предприятия като форма на предоставяне на публични услуги";  
-Организиране и провеждане на специализирано обучение по английски език. 
Продължителността на проекта е 12 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова 
помощ е в размер на  84 474 лв. През 2013г. са изразходени 45 640,30 лв, а получените 
трансфери от Уплавляващия орган възлизат на 16 894,80 лв. 
 
 
По т. 3 Обучения и повишаване на квалификацията на общинска администрация 
 
През 2013г. приключи изпълнението на проект „Модернизиране на кариерното 
развитие на служителите от общинската администрация чрез  учене през целия живот” 
по ОП "Административен капацитет" BG051PO002/10/2.5-01, Приоритетна ос IІ 
„Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и 
междурегионално сътрудничество”. 
Чрез реализацията на дейностите по проекта бе постигната обща цел за подобряване 
политиката по управление на човешките ресурси и повишаване квалификацията на 
служителите от община Марица чрез използване на опита и добрите практики на 
общини от държави-членки на ЕС в контекста на учене през целия живот. 
Партньори на Община „Марица“ по проекта бяха Общините Сайент и Навас, Кралство 
Испания и Община Вобарно, Република Италия. 

Продължителност: 19 месеца 

Стойност на проекта: 577 085,45 лв  
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IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. 
 
1. Контрол върху изпълнението на общинския план за развитие   
Контролът върху изпълнението на общинския план се осъществява от Кмета и 
Общинския съвет. С оглед постигане на оптимален ефект и оперативност в процеса на 
наблюдение и оценка на изпълнението е създадена Мониторингова група, която следи 
изпълнението на общинския план за развитие, изготвя и представя на Общинския съвет 
и Кмета годишни доклади с оценка за изпълнението.  
  
Мониторинговата работна група: разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение 
на изпълнението на плана; периодично извършва преглед на постигнатия напредък по 
отношение на целите; анализира резултатите от изпълнението на мерките и степента на 
постигането на целите; разглежда резултатите от междинната оценка; разглежда 
предложения за преразпределение на средствата по мерките; предлага промени, 
свързани с постигането на плана. 
 
 
2. Програма за реализация на ОПР (ПРОПР) 
 
Програмата за реализация на общинския план за развитие е механизъм за изпълнението 
на всяка поставена цел. ПРОПР е съвкупност от ресурсно-осигурени мерки. Създава се 
за всяка последваща година и включва само онези мерки, които отговарят на следните 
критерии: 
- има техническа проектна готовност (ТП, РП, ОВОС и др.); 
- проектът е реалистичен (ресурсно-осигурен); 
- известно е кой е крайният ползвател и е ясен очакваният ефект; 
- има многопосочно въздействие върху общината; 
- осигурена координация с други дейности. 
ПРОПР е законодателно обвързана със ЗРР и ЗОБ, от които произтичат 
структурирането и източниците за финансирането и. 
 
3. Мерки за осигуряване на партньорство публичност и прозрачност при 
реализация на ОПР "Марица" 
 
Одобреният от Общинския съвет "Марица" - Актуализиран ОПР 2005-2015 г. е 
предоставен на заинтересованите страни на електронен и хартиен носител. Копията са 
на разположение за ползване при Секретаря на общината и при Председателя на 
Общински съвет. Пълният текст на ОПР - "Марица" е публикуван и на 
интернетстраницата на общината. 
 
Публичните отчети и обсъждания на постигнатите резултати са основни инструменти 
на гражданския контрол върху изпълнението. Преди разработването на всяка годишна 
програма за реализация на плана чрез медиите се съобщава на широката общественост 
какво конкретно се предлага да бъде включено в съответната програма и се събират 
мнения и предложения в писмен и електронен вид. Преди окончателното оформяне на 
годишната програма за реализация се провежда публично обсъждане. Подобно широко 
публично обсъждане се прави при всяка актуализация на плана, наложена от настъпили 
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сериозни промени в социално - икономическата среда и нововъзникнали проблеми и 
потребности. 
 
При реализацията на плана се разчита на тези, които контролират капитала и 
човешките ресурси, активното участие на местния бизнес и на гражданското общество; 
набляга се на ролята на неправителствените организации; търси се сътрудничество с 
всички местни структури, които могат да съдействат и допринесат за по-успешно и 
качествено изпълнение на дейностите; изграждат се публично- частни партньорства с 
бизнеса и НПО сектора за съвместно разработване, кандидатстване и управление на 
проекти. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО. 
 
На база на гореизложеното, можем да направим извода, че голяма част от мерките за 
постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитите 
2005-2015 г. за 2013 год. се изпълняват.  
 
През 2013 год. са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията и 
качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната среда. 
 
Следва да се подчертае обществената значимост за интегрираното социално-
икономическо развитие от изпълняваните политики за поддържане и модернизиране на 
образователната и техническата инфраструктура, постигане на енергийна ефективност 
и укрепване на институционалния капацитет.  Осъществените проекти по оперативни и 
национални програми осигуряват подкрепа за развитието на децата, младежите и 
лицата в неравностойно положение, както и предпоставки за достъп до равнопоставена 
трудова реализация и повишаване на доходите. 
Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2013 год. са постигнати с 
финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет и Оперативните 
програми.  
 
Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по 
изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година. 
Приоритетите и дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на 
Община „Марица“ и се степенуват според трайността и полезността на последиците от 
тях за настоящето и бъдещето на общината. 
 
С цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо да се разработи 
система за наблюдение на изпълнението на плана, която трябва да включва измерими 
показатели (индикатори), източниците, начините и периодичността за събиране, 
обработка и анализиране на информацията във връзка с тези показатели.  
 
За повишаване на ефективността от прилагането на плана е необходимо и 
разработването на годишни програми за реализацията му.   
 
Също с цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо провеждане на 
срещи с представители на търговски дружества, организации, културни и учебни 
заведения на територията на общината с цел взаимен обмен на информация относно 
изпълнението на мерките. 
 
През 2014г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно 
осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално – 
икономически и обществени условия за постигане на визията на общината:  

• Община „Марица” – община с европейски облик и стандарт, основани на 
местни ресурси, култура и традиции, високи технологии и иновации;  

• Предпочитано място за инвестиции и предприемачество;  
• Сигурно място за живот и отдих. 
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Предстои разработването на Общинския план за развитие на общината за следващия 
програмен период 2014-2020г. по реализиращия се проект „Ефективна координация за 
стратегическо планиране и мониторинг на политиките на община „Марица” по ОП 
„Административен капацитет”. В новия Общински план  ще бъдат очертани основните 
насоки в развитието на община «Марица» през следващите 7 години.  В него ще бъдат 
определени приоритетите за развитие на община „Марица”, ще бъдат формулирани 
мерки и конкретни дейности  за изпълнение на приоритетите. Ще се изготви 
индикативна финансова таблица, която да обобщи необходимите финансови ресурси за 
реализацията на плана и ще се изготви система от правила за мониторинг, контрол и 
оценка. Ще бъде изготвена програма за реализация на Общинския план за развитие, 
която представлява оперативният инструмент, чрез който ще бъдат постигнати 
заложените в стратегията на плана цели и ще бъдат реализирани предвидените мерки. 
 
 
 
 
 
 
ДИМИТЪР ИВАНОВ 
Кмет на община „Марица” 
 
 
      


