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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Този документ е предназначен за: 
- използване в аналитичната част на ОПР на община Марица; 
- използване в екологичния раздел на аналитичната част на ОПР; 
- използване при подбор на проектите към индикативната таблица на ОПР; 
- анализ на свързаността и селищната мрежа; 
- информационен източник при разработване на стратегията за управление на общинските имоти. 
Спецификата на община Марица е именно в устойчивата селищна мрежа с постоянно население, което не намалява, независимо от 
неравномерните параметри в различните селища. Селата са много ясно групирани с възможности за връзки и съвместни проекти между тях 
и това следва да се отрази в самия общински план за развитие. 
В този документ са създадени паспорти с данни и карти на 19-те населени места на община Марица.  
Включени са и предложения от анкетните формуляри, както и обобщените резултати от проведените срещи с местните общности и 
ръководства в повечето от селищата. 
Обработени са 70 (седемдесет) броя анкетни формуляри и 14 (четиринадесет) протокола от срещите с местните общности и ръководства.  
За всяко от населените места е обработена кадастралната карта и демографските данни и е създаден стандартен профил и за някои от тях са 
описани проблемите и предложенията от анкетите. 
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2. ПАСПОРТИ С ДАННИ И КАРТИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
1. С. Бенковски 
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Обща информация Население 1354 д., площ 1695 ха (на землището, това се отнася за всички паспорти на населените места) 

По най-ранни документирани сведения село Бенковски е създадено около 1576 г. под името Мързян. Според преданията е 
старо тракийско селище, за което свидетелстват множеството тракийски могили, някои от които съществуват и до днес. 
През 1939 г. селото е преименувано на Бенковски, както се е казвала ж.п. гарата, построена на 12.12.1933 г. (тогава е открита 
линията Пловдив-Панагюрище). Било е център на Община с три съставни села – Бенковски, Радиново и Войсил 

Обекти Местната църква – „Св. Троица” е построена в двора на училището през 1880 г. Заради ценните стенописи и иконостаса е 
обявена за паметник на културата с писмо на Националния институт на паметниците на културата от 19.07.1974 г. и писмо на 
Света пловдивска метрополия от 03.03.1975 г. Купела за Светото кръщение с дата 1856 г. показва, че религиозен живот е 
имало и по време на робството. 
Първото училището в село Бенковски е построено преди Освобождението. През 1929 г. е построена нова сграда за 
учениците до четвърти клас. През 1939 г. е открита и сградата на основното училище – „Георги Бенковски” – средищно 
училище, в което учат децата от селата Бенковски, Радиново и Войсил. 
Читалището – първоначално „Небосклон”, а в последствие „Васил Левски” – е създадено на 28.01.1930 г. Настоящата сграда 
на читалището е построена през 1959 г. 

Специфична 
информация 

Бележити личности на село Бенковски са братя Христо и Георги Търневи (потомци на род Шишкови), съратници на Левски, 
Бенковски и Волов. 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

Уличната мрежа е в лошо състояние, 
няма озеленяване извън центъра по улиците, 
образователните услуги не са на ниво, 
липсва канализация, 
стара водопроводна мрежа, 
липсва културен и спортен живот, 
няма достъп до информация за дейността на общинската администрация. 
Медицинските услуги и читалищната дейност са на ниво. 

Анкетни проучвания - 
предложения 

Завършване на канализацията, 
възстановяване на всички инфраструктури, 
озеленяване, 
подмяна на уличното осветление с икономично (LED), 
изграждане на спортни площадки, волейболно и баскетболно игрище, 
изграждане на клуб на пенсионера. 
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Резултати от срещи с 
местната общност 
28.04.2014 г. 

Административното обслужване се оценява като добро, 
Липсват спортни площадки и мини-футбол, 
Предлагат съвместяване на социалните дейности с общественото хранене, 
Голям проблем са товарните камиони, които унищожават настилките (едно от последствията на индустриалните зони!) 
Считат, че мястото на новия стадион срещу стопанския двор е неподходящо 
Голям проблем е инфраструктурата на земеделските земи – например трудно се електрифицират земеделските земи 
Изискват пълна обвързаност в рамките на общината на цикъла производител – стока – пазар плюс защита на местните 
сортове 
Недостатъчни транспортни услуги, предлагат маршрутка 
Очакват газификация, 
Нямат възможности за участие в проекти по енергийна ефективност, 
Малцинството е сравнително интегрирано, но нарушава обществения ред, има недостатъци в наредбата 
Има незаконно строителство от страна на малцинството, включително и извън регулация. 
Голям проблем са отпадъците – имат площадка за растителни отпадъци, но нямат площадка за строителни отпадъци. 

 
Възрастова структура 2011 г. 
Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
Брой хора 60 48 60 79 59 71 101 86 101 87 88 73 120 101 77 74 51 26 

 
 



 

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

  6 

2. С. Войводиново 
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Обща информация Население 2194 д., площ 1305 ха 

Първоначално е съществувало в местността „Дим пара”, намираща се на около километър на юг от сегашното разположение 
на селото, и е изградено върху основите на старо римско селище. В района могат да бъдат намерени артефакти от римско 
време. През този район е минавал стар римски път, използван по-късно от Османската империя. По него е превозвана 
турската хазна от Пловдив за Истанбул, многократно нападана от местни жители, предвождани от войводи. Многократните 
нападения на войводите дават името на селото и пак заради тях жителите на селището са прогонени от земите и принудени 
да се заселят на северозапад по бреговете на река Пясъчник. Постоянните наводнения, причинявани от реката, ги 
принуждават преди около 350 години отново да се преместят и заселят в земите, в които е разположено селото днес. 

Обекти Първата църква на село Войводиново – „Свети Спас” – се е намирала на мястото на сегашното читалище. Новата църква на 
настоящето си място е построена през 1932 г. и е с непроменено име. 
Първото училището във Войводиново – „Св. Св. Кирил и Методий” – е построено през 1879 г. То се е помещавало в една 
сграда с три стаи, разположена до сегашното училище. Сградата, в която се помещава днес, е построена през 1938 г., а 
последното разширение е направено през 1993 г. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” е средищно училище и в него 
се учат около 150 деца от Войводиново и Желязно. През 2009 г. се празнуват 130 години от създаването му. 
Читалището в село Войводиново – „Виделина” – е основано 1928 г. В момента читалището работи със 120 дейци. 

Специфична 
информация 

В землището на селото има седем тракийски могили. Преди около 45 години две от тях са разкопани от археолози и вътре 
са открити каменни саркофази и колесница от древни тракийски велможи. В селото има два сондажа с минерална вода с 
доказани лековити качества, която след разработването им се продава в Близкия Изток и Северна Европа с наименованието 
„Минерал аква” и „Тракия уотър”. 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

Липсва канализация,  
множество прекъсвания и токови удари в електрозахранването,  
лоша водоснабдителна мрежа, 
лоша  улична мрежа, 
липсва културен живот, отдих, 
няма  озеленяване, 
 лоша транспортна връзка с Пловдив 

Анкетни проучвания - 
предложения 

Изграждане на канализация,  
подобряване на електроснабдяването, 
основен  ремонт на уличната мрежа, 
обновяване на водоснабдяването, 
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създаване на нови зони за отдих и спорт, 
привличане на младите и подрастващите в спорта, 
проект за енергийна ефективност на читалището  

Резултати от срещи с 
местната общност 
25.04.2014 г. 

Счита се, че жителите са с 500 души повече от регистрираните, т.е. са около 2500 души, като тези в повече са регистрирани в 
Пловдив, но живеят във Войводиново. 
Няма благоустрояване. 
Първостепенен проблем е канализацията, особено отводняването на дъждовната вода. 
Влошено е екологичното състояние поради прах и кал. 
Лошо е състоянието на автобусния парк. Автобусите не минават до съседните общини през селото от години - не се спазва 
разписанието на маршрутките. 
Има положен главен колектор за канализацията, ползва се от незаконно включване на къщи. Колекторът не е свързан с 
пречиствателна станция и е затапен. Използват се и отводнителните канали в покрайнините за включване. 
Товарните камиони минават през селото и влошава качествата на средата  (прах и шум), освен това разбиват пътя, което е 
опасно за движението – едно от негативните последствия на индустриалните зони. 
Липсват детски и спортни площадки – следва да се изгради спортен комплекс. 
Стадионът не се поддържа. Пистите и площадките не се поддържат. Искат площадки за тенис на корт, тенис на маса. Имат 
нужда от организация на спортната дейност на база на спортен комплекс. 
Читалищната дейност има нужда от подкрепа, читалището от ремонт и от проект за енергийна ефективност, респективно 
саниране. 140 деца участват в читалищни мероприятия. 
Трябва да се въведе LED осветление – вече участват в „Националния доверителен екофонд“. 
Одобряват идеята на Скутаре за общ маршрут за отдих. 
Предлагат да имат микро общинско предприятие от няколко души с техника за ремонти. 
Конната база е ключов обект (75% е на Гергов, 25% на общината). Има шест общински клуба по конен спорт. Има нужда от 
проекти на общината – за безплатно обучение на децата от селото например – не са спечелили този проект. 
Имат практика в конния клуб да работят с болни деца от церебрална парализа, това предлагат да се разшири – да се 
включат деца-аутисти и други. Медицинските услуги са проблем. 

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
Брой хора 114 97 98 114 129 187 193 190 153 164 135 160 149 118 80 71 46 29 
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3. С. Войсил 
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Обща информация Население 1090 д., площ 1801 ха 

Село Войсил е създадено около 1600-та година под името Карнофоля. Малко са известните факти и сведения от историята 
му. Турците, придошли от Голямо Конаре, унищожили някогашното Мързян – сега село Бенковски. Али Факоолу решава да 
запази с. Мързян като заселва първите родове Мичеви, Жулеви, Акови, по-късно Дамянови в местността, където днес е 
разположено село Войсил. През 1730 г. в там се заселват първите македонски родове – Тамбурови, Филипови, Митарови. 
През 1935 г. селото получава настоящото си име - Войсил 

Обекти Първото училище – начално училище „Климент Охридски” – е открито през 1934 г. и е положило края на обучението на 
учениците от селото в къщи на богаташи. 
Читалището в село Войсил – „Христо Ботев” – е открито през 1960 г. 

Специфична 
информация 

В землището на село Войсил има пет тракийски могили, намиращи се в местностите „Беговица”, „Молловица”, „Адърица”, 
„Горен плетевун”. 

Резултати от срещи с 
местната общност 
28.04.2014 г. 

Лоши транспортни услуги, необходима е връзка Войсил – Радиново – Костиево. 
Канализацията е крайно наложителна поради оризищата 
Уличната мрежа е в крайно лошо състояние, няма дори чакъл 
Канавките да се възстановят и дъждовната канализация е провалена, дори застрашава жилищните сгради 
Общинските канали не се поддържат, Лоши са селскостопанските пътища до нивите 
Локален екологичен проблем – комари поради оризищата 
Има нужда от младежки клуб и спортни площадки за младежите 
Читалището има нужда от саниране 
Необходим е дневен център със социален патронаж за стари хора. 
Сеят се еднообразни култури, необходима е помощ за диверсификация на земеделието, най-вече за 
зеленчукопроизводството. 
Да се провери дали канализацията на Войсил може да се свърже с ПСОВ на Бенковски. 
Питейната вода е от група „Бенковски“, при спиране на тока се влияе доставянето на вода до селото, водопроводът е 
етернитов и трябва да се подмени 

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 52 54 40 54 59 67 80 76 68 60 66 70 77 74 59 53 34 25 
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4. С. Граф Игнатиево 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
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Обща информация Население 1826 д., площ 2860 ха 

Село Граф Игнатиево е създадено непосредствено след Освобождението под името Чоллук. След Освобождението на 
България от турско робство през 1878 г. настъпват превратности в живота и битието на българското население. Турските 
чифликчии побягват панически към Турция. Изоставят имотите си или ги продават за символични суми на български ратаи. 
Те влизат във владение на имотите и започват своето съществуване като земеделци. Чоллуклии заживяват свободно и 
развиват в своите чифлици коневъдство, овцевъдство, земеделие. 
Двадесет и пет години по-късно, през месец септември 1902 г. по повод честването на 25 години от Освобождението на 
България от турски робство колелото на историята се завърта още веднъж за село Чоллук. 
На път от Шипка за Пловдив семейството на руския дипломат и държавник граф Николай Павлович Игнатиев спира в ханче 
„Чародейка” край Чоллук, чиито собственик е бил Иван Пенчев Врачев – известен като дядо Врача. Чули за пристигането на 
Николай Павлович, всички хора, които са били в Чоллушките ханчета се събрали във Врачевия хан. Жителите устроили 
радушно посрещане и предложили на графа да стане патрон на селото и училището. Руският дипломат дал съгласието си. 
Цар Фердинанд издава Указ № 395 от 25 октомври 1902 г., с който селото е преименувано на Граф Игнатиев.  
 

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



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
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1970 г. По повод 50-годишнината Народно читалище „Изгрев” е наградено с орден „Кирил и Методий” – ІІІ степен за 
активна, народополезна и културно-просветна дейност 
Тук се намира и най-модерната авиационна база, приемник на военното летище, чието изграждане е започнало през 40-те 
години на миналия век. 
 

Специфична 
информация 

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

Анкетни проучвания – 
проблеми 

- 

Анкетни проучвания - 
предложения 

- 

Резултати от срещи с 
местната общност 

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

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 80 82 81 93 114 96 130 150 118 116 122 137 125 122 82 128 54 24 

 
 



 

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

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
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Обща информация Население 880 д., площ 588 ха 

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

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

Специфична 
информация 

 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

Всички инфраструктури са в лошо състояние: 
- уличната мрежа, 
- водоснабдяването, 
- канализацията, 
- електрификацията 

Анкетни проучвания - 
предложения 

Смяна на водоснабдителната система за питейната вода, 
канализацията, 
свързване на път Динк – Граф Игнатиево, 
свързване на път Динк – Ръжево Конаре 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
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Резултати от срещи с 
местната общност 
25.04.2014 г. 

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

 
 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 75 58 70 73 80 56 64 59 62 46 43 34 38 28 36 21 17 5 

 
 



 

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

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
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Обща информация Население 372 д., площ 651 ха 

Село Желязно е създадено в началото на 19 век под името Денемир капи. През 1878 г. в един от чифлиците се заселва 
Никола Латинин от Пловдив, който можем да приемем за основател на днешното село. Първоначално то се е намирало на 
северозапад от настоящото местоположението на селото. Обитавало се от смесено население – българи и турци. Било е 
голямо, заградено с големи дувари и с тежки железни порти. Това е и причината да носи името Денемир Капи (железни 
порти). Легенда разказва, че в селото дошъл свещеник да събира пари за построяване на църква или манастир. Никой от 
населението не се отзовал. Свещеникът прокълнал селото, което в действителност по-късно изгоряло. Днешното село е 
създадено върху три големи чифлика. По време на Руско-турската война продаваните на безценица от турците чифлици 
били купени от заможни хора, дошли от Средногорието, от Демирджелер. През 1944 г. селото, наричано Демирджелер, е 
преименувано на Желязно 

Обекти Местната църква носи името „Св. Георги Победоносец”. 
Първото училище в село Желязно – „Св. Кирил и Методий” – е открито през 1930 г. В него до 1998 г. се обучават ученици от 
1-ви до 4-ти клас. Към днешна дата училището е закрито. 
Читалище „Васил Левски” е открито през 1943-1944 г. от Иванка Бояджиева – учителка от село Гъбарево, Казанлъшко, 
преподавала в училището. Към 1995 г. сградата на читалището е реституирана и то престава да съществува 

Специфична 
информация 

В землището на селото се намират две тракийски могили – „Висока могила” и „Петранина могила”. 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

Канализацията, 
мръсна питейна вода, 
медицинските услуги са три пъти седмично по два часа, 
културният живот е слабо изявен, 
читалището няма сграда (отнета е поради реституция), 
пътищата са в лошо състояние, 
няма озеленяване 

Анкетни проучвания - 
предложения 

Нова канализация, 
нова водоснабдителна система, 
построяване на нова читалищна сграда 
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Резултати от срещи с 
местната общност 

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

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 13 12 19 24 14 13 28 34 29 15 24 28 34 26 15 19 10 4 
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№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. 
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7. С. Калековец 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Обща информация Население 2627 д., площ 1796 ха 

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

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

Специфична 
информация 

 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

Пречистването на отпадните води,  
лоша пътна инфраструктура,  
няма зони за отдих, 
няма озеленяване, 
необходима е детска градина с ясла с групи за 120 места,  
няма улично осветление, 
няма канализация,  
няма  достъп до информация за работните места в общината и съседните общини 

Анкетни проучвания - 
предложения 

Изграждане на парк и зона за отдих, 
изграждане на детска градина с ясла за 120 деца, 
образованието да стане до 10 клас, 
построяване на тържище за производителя, 
курсове за придобиване на професионална квалификация (квалификационен клас), най-вече в земеделието, 
изграждане на спортни обекти 



 

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

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

 
 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 173 178 157 143 214 198 191 180 139 164 184 152 163 115 103 95 56 26 

 
 



 

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

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Обща информация Население 1826 д., площ 2348 ха 

Село Костиево е съществувало от 1576 г. под името Кьосте според турски документи. 
Обекти Местната църква „Света Троица” е открита и осветена през 1905 г. Иконите и стенописите в нея са рисувани от пловдивския 

художник Георги Данчов. 
Първото училището в Костиево съществува от 1872 г., по спомени на възрастни жители на селото, а по официални данни от 
1889 г, като се помещава в малка къща в двора на църквата. През 1929-1930 г. се построява южното крило на днешното 
училище, а през 1934 г. става основно училище с първи директор Рашко Семков. Днес основното училище в село Костиево 
носи името на двамата братя Кирил и Методий. 
Читалището „Цар Борис ІІІ” е открито на 30.І.1928 г. Председател е Стоица Хр. Джамбазов. Сградата на читалището е 
построена през 1942 г. и е преименувано на „Тодор Павлов”, а понастоящем носи името на поета-революционер Никола 
Йонков Вапцаров. През месец ноември 1959 г. се открива новият читалищен дом 
През 1926 г. се поставя началото на кооперация в селото с председател Запрян Клявков, който по-късно става народен 
представител и в резултат на неговите действия костиевци се сдобиват с много придобивки: 
През 1928 г. Костиево първо от селата на север от река Марица се електрифицира от съществуващата тогава водно-
електрическа централа „Въча”. 
През 1938 г е първото село в Пловдивска област, построило помпа и водопровод за чиста питейна вода. 
През 1938 г. е построена здравната служба. Пръв лекар в селото е руснакът Григориев. По-късно е открит и родилен дом. 
През 1939 г. Всестранната кооперация „Съгласие” построява първия в този край комбинат – фурна и баня. 
През 1936 г. е построена сградата, в която до 2003 г се помещава кметството. 
През 1940 г. е открита поща, която се е помещавала в сградата на Кметството  
1991 г. е открита нова детска градина „Буратино” с капацитет около 100 деца. 

Специфична 
информация 

В двора на местната църквата се намира паметник на загиналите във войните. В землището на село Костиево е издигнат 
паметник на капитан Александър Петрович Бураго. На загиналите в Отечествената война е посветена паметната плоча на 
чешмата в центъра на селото. 
Интересен факт от историята на Костиево е, че Генерал Гурко преспива в селото в къщата на Тодор Фучеджиев и от 
местността „Голямата могила” командва настъплението на руските войски към Пловдив. 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

- 

Анкетни проучвания - 
предложения 

- 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Резултати от срещи с 
местната общност 
24.04.2014 г. 

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

 
Възрастова структура 2011 г. 
Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
Брой хора 128 112 98 91 123 140 119 117 110 110 133 118 109 92 75 82 48 19 

 



 

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

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Обща информация Население 648 д., площ 678 ха 

Първоначално името на селището е „Шарликьой” По време на турското робство в селото са се укривали документи и се е 
тълкувало, че се „крият слова”, откъдето в днешно време произлиза името Крислово. 

Обекти Църквата „Рождество на Пресвета Богородица” – строена много преди 1928 г., е открита през 1930 г. Старата постройка е 
била разрушена от голямото земетресение и през 1928-1930 г. на доброволни начала от местни зидари е построена 
съществуващата в момента църква. 
Първото училището в село Крислово „Св. Св. Кирил и Методий” е строено през 1928-1930 г. Към днешна дата училището е 
закрито. Постройката и прилежащия към нея терен са продадени на инвеститори и в момента е цех за табели, пътни знаци 
Читалище „Просвета” съществува от около 1928 г. 

Специфична 
информация 

 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

- 

Анкетни проучвания - 
предложения 

- 

Резултати от срещи с 
местната общност 

Слаба комуникация с общинската администрация. 
Необходима е канализация 
Необходим е ремонт на уличната мрежа и благоустрояване -  в селото има само една асфалтирана улица 
Висока безработица 
Замърсени са подпочвените води 
Има много разрушени канали от поливната система. 
Има стадион, липсват места за отдих и детски площадки 
Необходимо е улично озеленяване. 
Необходимо е покриване на реката (която в момента е канал) в центъра 
Пътят Крислово – Труд е важен за сигурността, но е черен път, изисква се благоустрояването му. 

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 33 40 21 27 39 50 47 39 41 45 33 45 43 52 47 26 15 7 

 



 

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

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Обща информация Население 2896 д., площ 3189 ха 

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

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

Специфична 
информация 

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

Анкетни проучвания – 
проблеми 

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



 

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

Изграждане на археологически комплекс Могилата в Маноле,  
изграждане на пречиствателна станция,  
изграждане на модерно пасище  
построяване на ново средищно училище,  
саниране на детската градина, проект за енергийна ефективност на ЦДГ „Мечта“, 
ремонт на здравната служба, 
изграждане на Професионална гимназия за земеделие и екология, 
поддръжка на пътищата и асфалтиране 

Резултати от срещи с 
местната общност 
29.04.2014 г. 

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

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 134 124 151 163 185 189 227 180 190 164 230 208 240 157 133 129 79 54 

 



 

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

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Обща информация Население 693 д., площ 1348 ха 

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

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

Специфична 
информация 

 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

- 

Анкетни проучвания - 
предложения 

- 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
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  33 

Резултати от срещи с 
местната общност 

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

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 31 13 17 28 47 39 28 32 38 53 43 54 71 55 57 49 35 16 

 



 

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

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Обща информация Население 752 д., площ 1264 ха 

Село Радиново е създадено през ХVІІІ-ти век под името "Радина". Впоследствие селото е преименувано на Радиново. 
Обекти Църквата „Свети Николай” е построена през 1932-1933 г. 

Първото училището в селото е построено през 1933 г под името „Г. Бенковски”. Строежът започва през 1931 г. Първите 
учители са Кънчо и Пенка Куневи. По-късно училището е закрито. Днес в селото функционира само ЦДГ "Щастливо детство". 
Селското читалището, първоначално носещо името „Зора”, а в последствие „Отец Паисий”, е основано през 1934 г. 
Учредители са Кънчо Кунев, Нено Деянов, Спас Пискулов, Благо Камбуров, Никола Тончев, Иван Нанчев.  
Първите книги, закупени със средства от самите учредители, наброявали 200 тома. Настоящата сграда е построена през 1960 
г. и е открита в навечерието на 24-ти май – Ден на славянската писменост и култура. На този ден читалището получава 
новото си име – „Отец Паисий”. На сцената му са били поставяни пиесите „Боряна”, „Камък в блатото”, „Върла магесница”, 
„Цигани”, „Когато гръм удари”. През 2008 г. е изцяло ремонтирано и напълно обновено. 

Специфична 
информация 

През 1996 г. на територията на село Радиново започва да се оформя индустриална зона, в която днес български и 
световноизвестни фирми развиват индустриална дейност 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

Селото има частична канализация,  
слабо налягане във водоснабдителната мрежа,  
учениците се транспортират от други населени места,  
уличната мрежа е в лошо състояние 

Анкетни проучвания - 
предложения 

Доизграждане на канализацията, 
ремонт на уличната мрежа, 
изграждане на система за видеонаблюдение, 
изграждане на шумови прегради на автомагистрала „Тракия“ 



 

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

Уличната мрежа е била асфалтирана, но при полагане на инфраструктурата е разрушена, както и при строителния бум, няма 
тротоари 
Необходим е обходен път, камионите минават през селото. 
Канализацията е частично изградена. 
Новата спортна зала към училището в с. Бенковски като средищна за трите села – Бенковски, Радиново и Войсил 
Необходима е по-голяма детска площадка 
Необходима е пълна подмяна на водопроводната мрежа 
Лоши са пътищата до нивите – инфраструктурата в земеделските земи е глобален проблем на общината 
Общинските канали не се чистят 
Детската ясла трябва да се изгради почти наново 
Читалището поддържа инициативите на НПО, има 3 танцови колектива 
Ромското малцинство е сравнително интегрирано, някои от тях работят в Либхер. 
 

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 39 28 29 30 45 59 45 46 45 48 62 44 50 49 53 45 23 14 

 
 



 

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

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Обща информация Население 3099 д., площ 2711 ха 

Село Рогош е създадено около 1576 г под имената „Рогуш” и „Кебър”. По-късно са съществували две села – Малък Рогош и 
Голям Рогош. По време на турското робство селището се установило на левия бряг на река Марица на 12 км. източно от град 
Пловдив, в близост до „Друма” – стратегическия път на турските кервани. Жители на селото нападали керваните и избивали 
съпровождащата ги потеря. Турски съгледвачи, забелязали печат от ограбен керван върху плата на сукмана на местна 
жителка, в последствие предизвикват масово клане и опожаряване на селото. Малкото оцелели се заселват в местността 
Юрта, за което свидетелстват намерени гробищни камъни, монети, гърнета, тухли. Вероятна причина за преместването на 
селото от местността „Юрта” на сегашното му място през 1760 година е маларията. 

Обекти Първата църквата на село Рогош е построена по инициатива на Димитър Каракачана с участието на населението през 1866 г. 
След Освобождението на мястото на възрожденската църква е построена нова – „Св. Атанасий”, съборена от 
заметресението през 1928 г. Днес на същото място е построена нова църква със същото име. 
Първото училището в село Рогош – килийно и в примитивна сграда – е построено през 1867 г. Пръв учител в това училище е 
бил Пенчо Марков от село Демир – Нова махала. През 1931 г. е построена сградата на сегашното ОУ „Васил Левски”, 
първоначално земеделско училище. Началното училище е построено в годините от 1931 до 1933 г.  
Читалището първоначално се е помещавало в сградата на старото училище, години по-късно в помещение на местната 
кооперация. Основано е през 1927 г. Настоящата сграда на читалище „Изгрев” е построена през 1965 г 

Специфична 
информация 

В село Рогош са издигнати 2 паметника, посветени на незнайния войн и на участвалите във войните. 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

Канализацията е частична,  
няма пречиствателна станция, 
вътрешната пътна инфраструктура е в лошо състояние, 
лоши социални и медицински услуги, 
недостатъчно озеленяване, 
има нужда от детски ясли, 
читалището има нужда от реновиране 



 

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

Построяване на ПСОВ, 
изграждане на канализация в източната част на селото и в западната промишлена зона, 
ремонт на уличната мрежа, 
ремонт на водоснабдителната система, 
построяване на детски ясли, 
ремонт на читалището 

Резултати от срещи с 
местната общност 

Имат около 70% канализация, необходимо е в останалата част от селото и индустриалната зона да се изгради канализация и 
ПСОВ (имат проекти). В момента има замърсяване на почвите от свободното изливане на колектора в полето. 
Необходимо е асфалтиране на улиците (около 13-14% е асфалтирана). 
Преминаването на републикански път ІІІ 56 е заплаха за сигурността, за общественото здраве - шумно, заплашено, високи 
несъобразени скорости, катастрофи / виж същият проблем в с.Маноле , Труд , Граф Игнатиево / . Да се обединят  усилията 
към АПИ за контрол. Местните общности искат подкрепа от общината. Искат видеонаблюдение и радари за пътен контрол. 
Предлагат за съществуващите и новите търговски обекти , чрез общинска наредба да се вмени задължение за  монтиране на 
видеонаблюдение.  Искат видеонаблюдение и за борба с кражбите, както и на училището и детската градина. 
Имат проблем с качеството на питейната вода, помпената станция обслужва Скутаре, Рогош и Трилистник. 
Необходимо е разширение на детската градина, като е необходим и физкултурен салон. 
Към социалните услуги е необходим дневен център. 
Има нужда от спортни и детски площадки. 
Предлагат старото училище да се превърне в детски център. 
 

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 197 173 143 155 220 193 236 214 202 217 194 185 228 162 162 118 76 38 

 
 



 

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

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
№ 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Обща информация Население 2481 д., площ 1853 ха 

Създадено е през VІІ век под името Скутарион, според историческите данни и сведения.  
Считано е за епископски център в Пловдивската епархия. За възникналите противоречия относно местонахождението на 
епископията на Скутарионъ е важно мнението на професор П. Мутафчиев, който поддържа тезата, че търсеният град 
Скутарион се е намирал именно тук.  
В подкрепа на това мнение идват и следите на голямо селище в местността „Юрта” на 1.5 км. в северозападна посока, 
където са открити зидове от постройки, монети и кюпове, което доказва, че там е съществувало селище 

Обекти Църквата „Свети Пророк Илия” – е построена през 1879 г.  
Първото училището в село Скутаре е било построено още по време на турското робство. Намирало се е в двора на църквата. 
Един от първите учители преди Освобождението е даскал Трифон, известен като поп Трифон.  
През 1907 г. по време на учителствуването на Димитър Поп Георгиев е построена сградата на новото училище – ОУ „Климент 
Охридски ”.  
Първите местни учители са били Атанас Тодоров – около 1890 г. и Атанас Попов – директор – син на Димитър поп Георгиев. 
Читалище „Светлина” – е основано през 1927 г. 

Специфична 
информация 

В околностите на Скутаре са намерени доста монети, между които римски, колониални и византийски анонимни от времето 
на Иван Цимисхий 969-976 г. В оризище близо до селото е намерена една бронзова статуетка на Зевс, висока 15.5 см.  
Към днешна дата статуетката може да се види в Пловдивския музей. В селското землището се намирали и осем различни по 
големина могили 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

- 

Анкетни проучвания - 
предложения 

- 



 

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

Много лоша питейна вода. 
Няма пречиствателна станция 
Има само две асфалтирани улици в селото, а другите не са покрити дори с чакъл. 
Основен работодател е Булсафил (италианска фирма за камгарни прежди), там работят 70% от хората в Скутаре при средна 
заплата 700 лева. 
Има индустриална зона (шивашки цех, дървообработване, мебелен цех) 
Пътят (Скутаре – Трилистник) за индустриалната зона има проект от 2002 г., но не е изпълнен. 
Транспортът е недостатъчен и не е оптимизиран 
Има незаконна ромска махала (в ход е процедура по узаконяването й), иначе общността е интегрирана и работи, имат и 
танцов състав от 30 души. 
Има младежки алианс за гражданско и обществено развитие. 
Кметът: 
Има две VIP зони с басейни и рибарници, но няма път до тях. 
Има проект за соларно осветление на училището и детската градина. 
Да се направи връзка с Войводиново и да се осъществи идеята ни за ТЕРА ПАРК между двете села. 
Необходимо е поне полагане на чакъл с дъждовна канализация. 
Ще се прави център за възрастни, като се търси възможност за ПЧП. 
Около ЖП линията през селото да се направи озеленяване. 

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 127 129 135 134 140 165 171 181 173 143 170 136 199 126 112 113 66 37 
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15. С. Строево 
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Обща информация Население 1744 д., площ 2488 ха 

Село Строево, според документални сведения в турските регистри, е създадено около 1576 г. Наименованието му идва от 
факта, че е строено няколко пъти на различна територия 

Обекти Местната църквата „Св. Никола летен”, построена през 1866 г., има ценна архитектура и в нея се помещават 23 икони. 
Запазена и ремонтирана, тя продължава да носи същото име и днес. 
Първото училището в село Строево /основно – килийно/ е построено през 1868 г. През 1929 г. е построена нова сграда на 
училище „Христо Смирненски”. Първият учител по това време е свещеникът поп Нейчо. 
Читалището - първоначално именувано „Пробуда”, а в последствие „Никола Йонков Вапцаров” е основано през 1929 г.  

Специфична 
информация 

В землището на село Строево има 8 тракийски селища и 8 надгробни могили. Открити са две зидани гробници, едната от 
които е превърната в музей 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

- 

Анкетни проучвания - 
предложения 

- 

Резултати от срещи с 
местната общност 

Канализацията е готова на 10%, имат терен и необходимост от ПСОВ, лоша транспортна услуга – липсва маршрутна линия, 
липсват спортни площадки, има нужда от път до гробищния парк, има нерегламентирани сметища, искат устройства за 
намаляване на скоростта по пътя и кръгово движение и видеонаблюдение на изхода и входа на селото, необходим им е 
дневен социален център, в детската градина има недостиг на места, считат, че има неяснота и липса на информация какво и 
как се прави по проектите. 

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 70 72 63 62 103 130 121 94 111 118 144 121 132 116 117 93 66 42 
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16. С. Трилистник 
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Обща информация Население 831 д., площ 1184 ха 

Селището е създадено около 1890 г. под името Трифил. До Освобождението е било населено само с турци, обитаващи 
около 30 сламени къщурки, оградени с плетища, разположени на десния бряг на река Стряма, с простираща се наоколо 9000 
дка. земя, по голямата част от която гори, останалото – тучни ливади с детелина, които дават името на селото /на турски 
трифил – детелина/.  
Първият жител на селото бил Никола Бенев, родом от Копривчица. След него се заселват семейства от селата Ръжево 
Конаре, Паничери, Бенковски. Селото се разраствало, благодарение на семействата, изкупили имоти на безценица от 
изселващите се турци. Първите къщи били кирпичени или от дървени плетове, измазани с кал, или покрити със слама, а 
улиците – тесни, криви, кални. Първоначално населението наброявало 120-150 души, чиито основен поминък бил 
земеделие и животновъдство. Център на селото било мястото, на което се издигала джамията, превърната в кметство през 
1980 г. след заселване на български семейства.  
През 1934 г. селото е преименувано на Трилистник, като новото му българско име подобно на старото турско отново 
свързано с детелините и трите им листа 

Обекти Църквата „Света Параскева” – построена от заселниците през 1902 г. - е съборена от земетресенията през 1928 г. На мястото 
на голямата, красива църква със средства на жителите през 1929 г.е построена паянтова постройка, която служи за храм и до 
днес.  
Първото българско училището в село Трилистник е построено в двора на турската джамия с учител Д. Караманов от Дълго 
поле. През 1902 г. е преместено с разрешение на общинарите в къщата на изселилия се в град Пловдив Никола Бенев. През 
1928 г. е построено съществуващото и до днес училище – „Отец Паисий”. 
Местното читалище „Светлина” – първоначално помещаващо се в училището, е основано на 19.01.1928 г. от група младежи, 
ръководени от учителя Цвятко Кафтанджиев. Настоящата сграда е построена през 1961 г., а читалището е преименувано на 
„Йордан Колев” на името на младеж от селото, загинал в местността „Стефанов камък” край Върбен. 

Специфична 
информация 

Природна забележителност в Трилистнишкото землище е Държавната дивечовъдна станция „Чекерица” 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

Канализационната система, 
Няма пречиствателна станция, 
водоснабдителната система, 
лоша пътна инфраструктура, 
лоши медицински услуги 
лоши пощенски услуги, 
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липсват спортни площадки и игрища, 
липсва озеленяване 

Анкетни проучвания - 
предложения 

Довършване на канализацията, 
укрепване на дигите на река Стряма, 
подобряване на здравните услуги, 
довършване на пенсионерския клуб, 
изграждане на спортна площадка и място за отдих 

Резултати от срещи с 
местната общност 

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

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 50 55 45 35 62 41 72 38 42 60 53 57 62 57 59 52 18 7 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
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17. С. Труд 
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Обща информация Население 4043 д., площ 3951 ха 

Село Труд е създадено под името Сгулама. През турско робство е носело името Чирпелий. С височайши указ от 31.05.1889 
г в чест на Нейно Царско Величество Принцеса Климентина Сакскобургготска селото получава името Климентиново. През 
1933 г. за пореден път е променено името му на Климентина, което носи до 1947 г. – годината, в която получава 
сегашното си име – Труд. 
Първите жители са били траките, а техният главен поминък – земеделието. Отглеждали са се предимно зърнени култури, 
зеленчуци, от домашните животни – коне и овце 

Обекти Местната църква „Св. Троица” е построена през 1869 г. През 2002 г. е открит нов храм – „Успение на Пресвета 
Богородица”. 
Първото светско училище в село Труд се разкрива през 1878-1879 г. Заниманията са се водили в частни къщи. Днес 
училището носи името на първоапостолите, създали славянската азбука – „Св. св. Кирил и Методий”. 
Читалище „Светлина” с председател Тодор Славчев е основано през февруари 1929 г. Настоящата сграда на читалището е 
построена през 1939 г., благодарение на усилията и труда на населението. 

Специфична 
информация 

Природни забележителности в землището на Труд са: вековното дърво на над 300 години, наречено „Арнаутски дъб” и 
местност, наречена „Гъсти могили”, включваща шест могили. В околностите на селото има още 9 могили. 
Северозападно, югоизточно и южно от настоящото местоположение на селото са разкрити некрополи. В северозападния 
край - в местността „Бончови храсти” е разкопано тракийско светилище. Намерени са оброчни плочи с изображения на 
Трак, Херос и Аполон. В землището на селото е открита и колективна находка от византийски монети от V-VІ век. 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

Лоша улична мрежа, 
лоша канализационна и водоснабдителна системи, 
липсва детска ясла 

Анкетни проучвания - 
предложения 

Изграждане на обходен път за индустриалната зона на селото,  
воден цикъл, изграждане на детска ясла 

Резултати от срещи с 
местната общност 

Искат да правят канализация по стопански начин, но не е законно, Необходим е задължително обходен маршрут, да се 
обезопаси републиканския път – светофари, устройства за намаляване на скоростта, сериозни аварии на водоснабдяването, 
читалището има нужда от ремонт, нерегламентирани сметища възникват от автосалоните, лошо е състоянието на 
земеделските пътища, лошо е качеството на маршрутните линии. 

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 180 182 174 216 268 271 279 271 288 261 298 265 273 217 220 193 113 48 
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18. С. Царацово 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на политиките на Община  Марица, в изпълнение на Договор 
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Обща информация Население 2278 д., площ 1457 ха 

Според народни предания и данни от археологическия музей селището е създадено в древността в местността „Демсис 
тепе” на 2 км. южно от днешното местоположение на селото. Тогавашното населението (около 4000 г. пр.н.е.) било от 
източно-средиземноморски произход. Плодотворната почва и богатият дивеч спомагат за ранното заселване на местността. 
Наченки на живот са намерени от преди 6000 години, когато землището било покрито с девствена гора. По-късно на мястото 
на първобитното селище възниква ново в местността „Висината”, разположено на запад от днешното село Царацово. През 
трако-римската епоха възникват селища в местността „Ходживи брести” и „Долаптърлъ”, от които са останали около 40 
могили. През V век от н.е тракийските селища са опожарени от варварски племена и по времето на Византийската империя 
възниква ново селище в местността „Юртовете” под името Сарадгракьой, което е опожарено през 1803-1804 г. от 
кърджалии. Около 12 семейства от опожареното село положили началото на днешно Царацово. 

Обекти Църквата „Свети Георги” е построена през 1999 г.  
Първото училището в село Царацово е открито официално през 1870 г., но едва през 1891 г. е построена училищната сграда 
– от кирпич и със сламен покрив, съборена впоследствие от земетресенията през 1928 г. През 1922 г. е открита прогимназия 
в местното училище. През 1972 г. на място, различно от старото, е построена новата голяма триетажна сграда на училището, 
а на мястото на старата училищна сграда през 1985 г. се издига голяма, слънчева детска градина.  
Читалище „Дядо Иван Арабаджията” е учредено в частен дом през 1926 г. от будни, ентусиазирани жители на селото и 
учители. Новата сграда на читалището е построена през 1962 г. През 1960-1961 г. язовир „Пясъчник” залива село Елешница и 
голяма част от жителите му се преселват в село Царацово. Двете села заедно дописват своята история и заедно изграждат 
настоящата сграда на НЧ „Дядо Иван Арабаджията”.  
През годините придобивките на село Царацово нарастват. През 1947 г. са построени фурната и банята, през 1966 г. – 
здравната служба, през 1986 г. е прекарана телефонната линия, от 1996 г. има кабелна телевизия, от 2004 г. – интернет, от 
2005 г. селското кметство е в нова сграда, а през 2008 г. през Царацово преминава главният газопровод. 

Специфична 
информация 

Бележитият български писател Захари Стоянов нарича Царацово „столица на българските революционери-апостоли”. 
Сред бележитите местни личности са сподвижниците на Васил Левски – Божил Ходжев, Найден Тотов и Иван Арабаджията, 
който му е и братовчед. Роденият през 1833 г. бележит българин, се записва в легията на Раковски, действа като куриер на 
БРЦК, последовател е на делото на Васил Левски, организатор на въстание, арестуван от турците и изтезаван в затвора в 
Пловдив, борец за Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Иван Арабаджиев почива забравен и в крайна 
мизерия и бедност от рак през 1901 г, без да се знае къде е гробът му. В негова памет читалището носи името му 

Анкетни проучвания – 
проблеми 

Канализацията, 
уличната мрежа, 
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водоснабдяването, 
електрификацията, 
няма пречиствателна станция 

Анкетни проучвания - 
предложения 

Изграждане на канализация, изграждане на пречиствателна станция, смяна на водоснабдителната система, 
проекти за енергийна ефективност и саниране на училището и детската градина, 
опазване на културно-историческото наследство, подкрепа за читалищната дейност, приоритетно отношение към 
образованието 

Резултати от срещи с 
местната общност 
28.04.2014 г. 

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

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
 Брой хора 102 92 93 105 130 128 183 196 143 141 159 165 195 157 112 116 57 26 
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19. С. Ясно поле 
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Обща информация Население 661 д., площ 1080 ха 

Създадено е преди 1887 г. под името Чакъре. Първите писмени сведения за селото са от 1887 г в Държавен вестник бр 43. 
Произходът на името е свързан с местонахождението на селището в открито, равнинно, явно, ясно място – „ачик кър” – Ясно 
поле. Друга легенда разказва, че земите са били владение на богатия турчин Чакър бей, а според трети източници биволите 
с бели петна на челото – „чакърести” – ясночели, отглеждани в благоприятните блатистите местности в района на селото 
дали и названието му. През 1934 г. селото е преименувано на Ясно поле. Равнинното му землище включва 8000 дка 
обработваема земя и 1500 дка ливади. Покрай селото тече реката „Канала”, на 2 км. от него има изкуствена гора с 
широколистни дървета и храсти. Селото е електрифицирано през 1936 г., водоснабдено с три ръчни помпи през 1938 г., а 
през 1976 г. – чрез изградена помпена станция. През 70-те години на ХХ век селото се благоустроява – оформен е парк, 
построени са младежки клуб, спортен комплекс. През 80-те години са открити нова сграда за селската здравна служба, 
сладкарница, магазин за промишлени стоки, ресторант. 
Има общност на т.нар. „български цигани”, които изповядват християнската религия и говорят български език. Предполага 
се, че това е съхранена етническа група от прабългари. 

Обекти Местната църквата „Свети Архангел Михаил” – е построена през 1895 г. Разрушена от земетресенията през 1928 г.тя е 
построена наново година по-късно. Църковното настоятелство, състоящо се от председател и 3-ма членове, функционира от 
първоначалното създаване на храма. 
Първото училището в село Ясно поле се е помещавало в сградата на сегашния църковен двор около 1885 г. През 1896 г. 
сградата изгаря и година по-късно е построена нова паянтова сграда с две учебни и една учителска стаи, която била 
разрушена от земетресенията през 1928 г. Месец август 1928 г. Дирекция по възстановяване започва строежа на нова учебна 
сграда, в която до 2002 г. се помещава основното училище. До 1936 г. – класовете били слети, учителят, обучаващ от І до ІV 
отделение – един. През 1956 г. училището става основно. Постепенно е открита работилница, открит е зоокът. През 1962 г. е 
направена първата копка за построяването на нова сграда, която функционира от 13 януари 1966 г. През следващите 20 
години са открити занималня и ученически стол. От 2002 г.поради демографски причини обучението се провежда в слети 
паралелки до 2008 г. Тогава училището е закрито поради липса на достатъчно ученици. 
Читалището в село Ясно поле е основано в периода 1927-1940 г. Според годишен формуляр от 1945 г. точната дата е 15 
февруари 1940 г. Основателите са 22-ма членове. Според годишно сведение за дейността на читалището през 1948 г., то е 
основано през 1927 г., а уставът е утвърден през 1940 г. Първият официален документ за създаването на читалището е 
учредителен протокол от 1936 г 

Специфична 
информация 

Югозападно от селото, на границата със село Маноле, се намира селищна могила, висока 2 метра с диаметър при основата 
60 метра, наречена Алчовица. През двайсетте години на ХХ век при разкопки са намерени парчета от глинени съдове. 
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Христо Стоичков е родом от Ясно поле. 
Анкетни проучвания – 
проблеми 

Уличната мрежа, 
канализацията, 
транспортните услуги – няма достатъчно автобуси, 
лоши образователни услуги, 
слаб културен живот, 
няма зона за отдих, 
лоши телекомуникации 

Анкетни проучвания - 
предложения 

Подобряване на транспорта, 
ремонт на уличната мрежа, 
канализация, 
оправяне на пътя до Раковски, 
ремонт на водоснабдителната система, 
инфраструктура за обслужване на земеделските земи 

Резултати от срещи с 
местната общност 

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

 
Възрастова структура 2011 г. 
 Възрастова група 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
Брой хора  20 20 17 28 40 39 28 36 38 46 58 58 64 45 55 51 18 11 

 
 


