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

 
Въпрос 2: Кои са основните проблеми на общината към този момент? 
(В дясната колона е вписан броя на съответните отговори и таблицата е сортирана по тях) 
 
 

Мярка Номер Общ брой 
отговори 

Недобро състояние на инфраструктурите (водоснабдителна, канализационна, 
електроснабдителна) 14 43 

Липса на селскостопанска борса и пазари 7 37 
Липса на стимули за  създаването на нови малки и средни предприятия 9 23 
Висока безработица 16 23 
Няма затворен цикъл наука-производство-пазар 19 21 
Слабо взаимодействие между местна власт, бизнес, неправителствен сектор, 
граждани 2 16 

Слабо познаване на финансовите източници и инструменти 6 14 
Лоша транспортна достъпност 15 14 
Лошо състояние на общинските села – липса на икономически инициативи и 
обезлюдяване 3 12 

Слаба интеграция на малцинствата 17 9 
Слаба инвестиционна активност 8 8 
Недостъпно или недостатъчно качествено здравеопазване 11 8 
Недобро състояние на околната среда 13 7 
Неефективна промишленост 4 6 
Недобре развита социална сфера и сектор на социалните услуги 12 6 
Липса на клъстерна политика 20 6 
Ниска производителност на селското стопанство 5 5 
Ниско качество на образованието 10 4 
Липса на добро и ефективно управление в общината 1 3 
Ниско образователно равнище на населението 18 3 
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Въпрос 3: Кои са най-необходимите мерки за подобряване на състоянието в община Марица? 
(В колоните вдясно за важността на мерките е вписан броя на съответните отговори, таблицата 
е сортирана по колона „Много важна“) 
 

Мярка Номер Много 
важна Важна Не е 

важна 
Борба с безработицата и подобряване на пазара на 
труда 4 40 19  

Подобряване на качеството на предлаганите 
здравни и медицински услуги 6 36 23  

Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес 2 35 28  
Подобряване на качеството на човешкия ресурс и 
производителността на труда 3 35 21  

Създаване на нови озеленени зони за отдих и спорт 8 32 27 1 
Подобряване на енергийната ефективност на 
сградите и използване на ВЕИ 9 31 24 2 

Намаляване нивата на замърсяване 7 30 21 1 
Опазване на културното и природното наследство 1 29 25 1 
Изграждане на икономически зони 11 28 24  
Подобряване на техническите инфраструктури 10 27 26  
По-добра «свързаност» на селищата, туристическите 
забележителности и други 13 26 21 4 

Стимулиране на междуобщинско и 
транснационално сътрудничество (проекти) 17 19 27 3 

Подобряване на административните услуги за 
населението и бизнеса 15 18 31 2 

Засилване ролята на НПО и стимулиране на 
гражданското участие в управлението 16 15 34 3 

Подобряване управлението на общината 14 14 27 1 
Борба с дискриминацията, социално включване и 
равни възможности 5 8 31 7 

Подобряване на жилищния сектор 12 7 31 5 
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Въпрос 4: Кои според Вас трябва да бъдат приоритетните направления за развитие в община Марица? 
(В колоните вдясно за важността на приоритетните направления е вписан броя на съответните 
отговори, таблицата е сортирана по колоната „Много важно“) 
 

Приоритетно направление за развитие Номер Много 
важно Важно Не е 

важно 
Селско стопанство 1 59 8  
Обслужващи дейности с регионално означение 
(образование, здравеопазване, услуги) 8 44 13  

Външни инвестиции 9 44 13 1 

Транспорт и логистика 6 32 27  

Преработвателна промишленост 3 28 26  

Лека промишленост 2 27 20  

Туризъм 7 13 28 5 

Високотехнологични производства 4 12 27 3 
Енергия и възобновяеми енергийни източници 5 11 30 7 

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

1. Проекти за подобряване на инфраструктурата, образованието и развитие на селското 
стопанство 

2. Разширяване и развитие на индустриална зона „Тракия“ и развитие на нови 
индустриални зони 

3. Канализация на населените места, пречиствателни станции, подмяна на 
водоснабдителните системи, изграждане на колектор от Голямоконарско шосе до 
Царацово 

4. Разширяване на Голямоконарско шосе 

5. Създаване на работни места, подобряване качеството на живот, да се развива 
животновъдството и зеленчукопроизводството 

6. Проекти за развитие на селското стопанство – пазари, тържища, борси, тържище в 
Калековец 

7. Подобряване качеството на образованието и развитие на образованието според пазара 
на труда 

8. Подобряване на пътната инфраструктура, изграждане на велоалеи 

9. Изграждане на зони за отдих и спорт и интензивно залесяване 

10. Ремонт, реконструкция и строеж на нови църкви 
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11. Изграждане на западен тип борса за плодове и зеленчуци 

12. Борба с безработицата, подобряване на пазара на труда 

13. Проекти за подкрепа за малкия и среден бизнес 

14. Проект за пречистване на битовите отпадни води с използване на влажни зони 

15. Изграждане на модерни пасища с електропастири 

16. Изграждане на общинска спортна зала 

17. Мерки за подобряване на здравеопазването и неговата инфраструктура 

18. Изграждане на ново средищно училище в Маноле 

19. Проекти по енергийна ефективност за общинските сгради 

20. Проекти за интеграция и образование на малцинствените групи 

 


