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1. Природни физико-географски дадености и ресурси. Селищна мрежа 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Средищно стратегическо географско разположение в областен 
регионален и национален аспект; Средищно местоположение при 
пресичането на националните оси за урбанистично развитие София - 
Бургас и Плевен - Смолян; 
 Кръстопът на три от 8-те ОЕТК, преминаващи през България; № 4, № 8 

и № 10 
 Благоприятен за човешката дейност климат с висок процент слънчеви 

дни. 
 Богати водни ресурси-подземни води и открити водни площи и 

течения (река Марица, р. Стряма, р. Потока и р. Пясъчник, ГНК, 
система от язовири), възможности за напояване и за рибовъдство; за 
риболовни спортове и отдих; наличие на източник на минерална 
термална трапезна вода при с. Войводиново 
 Голям процент на високо категорийни земеделски обработваеми земи 

с възможност за напояване, подходящи за зеленчукопроизводство и 
трайни насаждения 
 Добри инженерно геоложки и хидрогеоложки условия 
 Наличие на НКПР с Национална устройствена рамка. 
 Община Марица попада в 30 минутния ареал на транспортна 

достъпност спрямо гр. Пловдив - Център на агломерация; основен 
полюс на растеж и доставчик на висококачествени комплексни услуги. 
 Стабилна селищна мрежа с дисперсна структура, с традиционни 

връзки към гр. Пловдив и към съседните общини. 
 Наличие на РУС за 5 общини, ОУП - О”Марица” с въведени правила за 

структуриране на територията на Общината, организация на 
пространствените и устройствени изисквания към изграждането и, 
структуриране на функциите; въведена концепция „ПУЛСАР” с 
йерархично групиране на селищата и определени главни и подчинени 
населени места и връзки с център с. Труд. 

 Монотонност на релефа,  
 Продължителност на „тихо време”, малко снежни валежи,с лаба 

естествена вентилация, преобладаващи западни ветрове 
 Липса  на полезни изкопаеми, изключение на малки запаси, инертни 

материали;  
 Неизползване на естествени биологични ресурси (дивеч, билки, 

открити водни течения и площи) 
 Липса на озеленяване по пътищата 
 Липса на изолационни залесителни пояси 
 Липса на планиране на аграрния ландшафт. 
 Опасност от наводнения поради равнинен терен 
 Невъведена система за наблюдение и отчетност изпълнението на ОПР. 
 Община Марица не е приела  РУС на 5-те Общини. 
 Липса на интернет портал с модел за проследяване състоянието на 

общинската територия, по землища, населени места, системи и 
подсистеми. 



 

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. 

  3 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
 Развитие и използване на естествения биологичен ресурс 
 Изработване на проекти за възстановяване  на природната среда и 

избягване на отрицателното въздействие на климата чрез изграждане 
на система от залесителни пояси 
 Изграждане на съвременни напоителни съоръжения за ефективно 

ползване на водните ресурси 
 Реализиране проекти за подобряване на селищния микроклимат чрез 

повишаване на „Зеления обем”. 
 Междуобщинско сътрудничество за създаване на обща зелена 

система и прилагане на общи мерки за избягване на отрицателното 
въздействие на климата върху човешката дейност 
 Изграждане система за наблюдение на рисковете от природни 

бедствия , в т.ч. наводнения 
 Използване на селищната мрежа като мрежа, т.е. използване на 

връзките между селищата за допълнителното им укрепване 

 Липса на финансови възможности за изпълнение на проектите 
 Липса на достатъчен административен капацитет за провеждане на 

дейностите свързани с мероприятия по „Природна среда” 
 Неефективни действия за превенция на действия по нарушение на 

природната среда 
 Липса на научен подход при монокултурите и последствията от това 

върху земеползването 

 
2. Човешки ресурси и социална сфера 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 Населението живее в малки населени места. Демографската картина 

показва устойчивост с тенденция за леко нарастване на населението. 
 Относително равномерно разпределение на населението по населени 

места. Преобладават села с жители над 1000 броя. 
 Отрицателен естествен прираст 
 Относително малко плюсово механично движение.  Преобладава 

пристигащото население. 
 Висок дял на хората в трудоспособна възраст. 
 Опит в зеленчукопроизводството и овощарството 
 Увеличава се делът на постоянно наетите лица във вторичния и 

третичния сектор. 
 Безработица под средната за страната. 

 Нестабилност на демографските показатели в населените места по 
границите на Общината. 
 Механичен прираст за сметка на нови пенсионери. 
 При естествени прираст - високи показатели на население от 

малцинствата 
 Само 15% от населението е в под трудоспособна възраст. 
 46 % от населението е с основно и по-ниско образование. 
 Голям процент наети по временни трудови правоотношения, 

предимно в първичния сектор. 
 Наетите временно лица по различни програми нерешават проблемите 

с безработицата. 
 Недоразвити социални услуги. 
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 Добър резултат от стажантски практики за лица с висше образование 
 Малък процент на етнически малцинства (10%). 
 Добра степен на интеграция на малцинствата, особено в културните 

прояви 
 100% обхват на децата в образователната инфраструктура; добра  

материална база 
 Изгражда се професионално училище по земеделие - с. Маноле; 

курсове за повишаване квалификацията се провеждат по 
производствени предприятия. 
 Здравеопазване - само в доболнична помощ и дентални практики с 

осигурена материална база 
 Добра развита спортна инфраструктура с постижение в хандбала, 

волейбола, баскетбола и конния спорт за всички възрастови групи. 
 Развита материална база - стадиони, съблекални 
 Незначителни противообществени прояви сред всички възрастови 

групи 
 Реализирани проекти за подобряване физическите качества на 

образователната, културната и здравната инфраструктура 
 Добри политики за работа с лица с физически и ментални увреждания. 
 Подготовка за кандидатстване с проекти по различни програми 
 Опит в кандидатстване и писане на проекти 
 Осигурен административен капацитет 

 Липса на социален патронаж 
 Незавършен обект - Дом за възрастни хора с физически увреждания с 

капацитет 60 лица и 30 работни места и „кухня майка”. 
 Липсва  извънкласни форми за допълнителни умения и 

професионална ориентация 
 Недостиг на материална база за деца до 3 години - ясли. 
 Недостатъчен контрол върху качеството на индивидуалните лекарски 

практики 
 Пустееща материална база (училищни дворове след оптимизация на 

училищната  
инфраструктура - зависимост от МО 
 Заплаха за развитие на конния спорт -  и вземане провеждането  на 

Национални и Балкански състезания в София. 
 Липса на закрита многофункционална спортна зала с цел провеждане 

на домакински състезания. 
 Липса на обекти за ежедневен спорт и отдих на населението, като 

малки спортни площадки, детски площадки 
 Липса на отделно финансиране за младежки дейности 
 Недостиг финансиране за поддръжка на съществуващата материална 

база 
 Липса на услуги, насочени към деца и лица жертва на насилие и 

трафик, както и услуги от резидентен тип. 
 Увеличаване делът на хора с увреждания и самотни възрастни без 

грижи. 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Осигуряване на допълнителни работни места (заетост) поради 
интензивната инвестиционна програма 
 Повишаване квалификацията на населението 
 Ранна професионална ориентация 
 Здравна просвета сред малцинственото население за избягване на 

непланирана бременност 

 Липса на държавна политика за трудова заетост на младите хора. 
 Липса на държавна политика и стратегия за развитие на младите хора 

и ограничаване на ражданията на малолетни. 
 Липса на държавни стимули за „учение” през целия живот. 
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 Доизграждане на Дом за възрастни хора с. Ясно поле 
 Облекчаване на видовете социални услуги 
 Връзка между обучение, практика и заетост 
 Местна трудова борса 
 
3. Икономическа характеристика 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 Забелязва се ръст (2008-2012 г) по всички икономически показатели: 

произведена продукция, нетни приходи от продажби, наети лица, 
ДМА. Общината е слабо засегната от икономическата криза 
 Преобладават микро- и малките предприятия и броят им нараства. 

Макро предприятията имат съществената роля за добрите 
икономически показатели. 
 Вторичният сектор е водещ в местната икономика. 
 Добра общинска политика за привличане на месни и чужди 

инвестиции. 
 Промишленост с многоотраслов характер, като преобладава 

преработвателната на селскостопански суровини. 
 Добре развит аграрен сектор с тенденция за развитие на  интензивно 

земеделие и животновъдство. 
 Третичният сектор е стабилен и се осъществява на пазарен принцип. 
 Опит и традиции в първичния сектор 
 Добри условия за развитие на поливно съвременно земеделие. 

Наблюдава се тенденция за окрупняване на обработваемата земя. 
 Изградени логистични бази свързани с добрата транспортна 

инфраструктура 
 Обособени четири икономически подзони на основа бивши стопански 

дворове. Засилена икономическа активност за разрастването им, 
Планова готовност за  развитие на подзона Марица - Запад. 
 Благоприятна тенденция за нарастване броя на фирмите с подчертан 

социален характер, като хуманитарно здравеопазване и социална 

 Липса на съвременна земеделска борса. 
 Ограничен размер на мерите и пасищата за сметка на обработваемата 

ЗЗ, което влияе върху развитие на пасищното животновъдство. 
 Не се използват в аграрния и животновъдния сектор научните 

постижения. (близост на образователни и научни институти в гр. 
Пловдив) 
 Изградените 3 сдружения на индустриалци практически нямат 

дейност.  
 Няма регистрирана сдружения в първичния сектор 
 Преработвателната промишленост не е ориентирана към месни 

суровини, а ползва вносни. 
 Липса на политика за защита на месните производители. 
 Затруднение във въвеждане на нови технологии, нови сортове и 

породи, във земеделието и животновъдството. 
 Еднопрофилно развитие и навлизане на нетрадиционни за общината 

зърнени култури  за сметка на зеленчуци и трайни насаждения в 
зависимост от насочването на субсидиите в земеделския сектор. 
 Въпреки увеличаване броя на регистрираните фирми в първичния 

сектор намалява делът на наетите лица в него. 
 Слабо използване на предимствата на напоителната система, поради 

високи цени на водата. 
 Въпреки изградената материална база рибовъдството е слабо развито. 
 От третичния сектор единствено отрасъл  строителството чувствително 

е засегнато от кризата. 
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работа.  Малък дял на Общинската собственост в т.ч. и ЗЗ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Връзка  между наука, образование и производство чрез клъстърни 
организации на местно, регионално и международно ниво. 
 Използване на традиции 
 Използване на съществуващите научни, образователни и 

производствени бази и доразвитието им. 
 Активна общинска политика за промотиране на местните 

производители и осигуряване на външни връзки  
 Оптизимиране на масовия обществен транспорт с цел достъп до труд, 

образование, социални и културни услуги. 

 Липса на държавна защита срещу нелоялен внос на земеделска 
продукция 
 Неизпълнение на поетите ангажименти от ЕС за развитие на 

земеделския сектор 
 Външни фактори удължаващи световната икономическа криза 
 Ограничение, поради поети ангажименти към ЕС за излаз  и пласмент 

на собствената продукция  за нови пазари. 
 Слабо познаване на политиките и финансовите инструменти на ЕС 

 
4. Културно-историческо наследство. Културен живот 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 НАД 300 археологически обекта от различни цивилизации и епохи, 

както и наличие на обекти от периода на Възраждането и 
Освободителните борби. 
 Богато и съхранено наследство от легенди и истории, предания, 

лечителски практики 
 Наличие на активна комплексна читалищна дейност в самостоятелни 

сгради, общинска собственост - 18 броя + 1 строяща се. 
 Развита библиотечна дейност 
 Развита художествена самодейност за всички възрастови групи - 

музикално певческо любителско творчество. 
 

 Липса на сериозни целенасочени проучвания на археологическите 
обекти; проучените не са експонирани. 
 Лошо състояние на експонираните археологическите и исторически 

паметници (археологически обекти в с. Скутаре). Липса на политика за 
обвързване на културното и историческо наследство с  туризма , с 
образованието. Няма интерес към изграждане на обща политика с  за 
използване на ресурса със съседните общини.  
 Няма изработени тематични археологически маршрути. 
 Недостатъчно развита краеведческа дейност; примитивни музейни 

сбирки. Няма местна археологическа експозиция 
 Материалната база на читалищата има нужда  от основен ремонт, не 

са проведени мерки по енергийна ефективност. 
 В някои НМ (като Войводиново напр.) читалищната база неотговаря на 

броя на населението, потребностите ми  и развиваната дейност. 
 Читалищните салони са в лошо състояние и трудни за ползване. 
 Слабо ползване на възможностите на Оперативните програми. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
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 Предвиждане в общинския бюджет на средства за съвместна дейност 
с Археологически музей Пловдив 
 Изработване на стратегия за развитие на културното наследство 
 Изработване на програма за съвместни действия с културни 

институции от регионално и национално ниво. 
 Изготвяне на Меморандум за съвместни дейности със съседни 

общини 
 Участие за финансиране по  национални и извън национални 

програми свързани с развитие на културата и културните дейности. 
 Развитие на сектора чрез изграждане на клъстърна структура 

 Непознаване на финансовите инструменти 
 Слаба заинтересованост от страна на партньори 
 Липса на убеденост за доброволчество 
 Липса на ясна програма за действие с добре планирани финансово и 

времево мерки 

 
5. Техническа инфраструктура: транспортна, енергийна, водоснабдяване и канализация 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 Добра транспортна инфраструктура - автомобилна, ЖП, 

авиотранспорт. 
 ОЕТК № 4, № 8 и № 10 
 Висок процент на републиканската пътна мрежа и добре развита 

общинска пътна мрежа. Плътност 0,27. 
 Наличие на маршрутни линии за превозване ма пътници между 

Пловдив и Община Марица 
 Планова готовност и налични проекти за предстоящи ремонти и 

изграждания на общинската пътна мрежа. 
 Добър ЖП -транспорт с възможност за бързи връзки с гр. Пловдив - 

Карлово - Хисаря - Панагюрище 
 Изследвана прогноза за развитието на пътната инфраструктура в ОУП - 

О”Марица” и РУС на 5-те Общини. 
 Придобит опит при кандидатстване за получаване на средства от 

различни финансови източници. 
 Добре развита електроснабдителна мрежа, съобразена с моментните 

потребности на бита и производството. 
 Готовност за сътрудничество между  EVN - България и община Марица. 

 АМ”Тракия” създава отрицателно въздействие върху шумовия фон, 
разделя землищата и затруднява преминаването на селскостопанската 
техника, липсват  решаващи развръзки и пътни възли. 
 Част от РПМ преминава през населените места и създава опасност за 

физическото здраве на населението, необходимост от изграждане на 
обходни трасета за тези участъци. 
 Липса на някои вътрешни междуселищни пътища с които да се скъси 

междуселищните транспортни връзки 
 Липсват алтернативни връзки с населените места със съседните 

общини. 
 Неподходящо разписание на междуселищния транспорт 
 Липсва директна връзка към летище Крумово 
 Не се използват възможностите на ЖП-гара Бенковски. 
 Нерегламентиран незаконен междуселищен транспорт - частни 

таксита. 
 Несъобразяване на инвестиционната политика на държавата с 

конкретните изисквания на населените места при ремонти и строежи 
на пътни участъци и пътни възли от РПМ 
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 Готовност от страна на EVN - България за съобразяване на 
инвестиционната си политика с тенденциите в икономическото 
развитие на общината и бъдещите потребности за развитие на 
четирите икономически подзони. 
 Наличие на проектна готовност и проученост за развитието на 

системата 
 През общината преминават газопроводи и продуктопровод. Наличие 

на концесионер СИТИГАЗ 
 Съществуващи АГРС 
 Проектиране междуселищни газопроводи. 
 Проектна готовност за газоснабдяване на 1 брой обект училище с. 

Маноле; в процес на изпълнение газоснабдяване на две училища - 
Граф Игнатиево, Строево. 
 Добро покритие от телефонизация - БТК. 
 100% изграденост на водоснабдителната мрежа по населени места. 

Групово водоснабдяване от 8 помпени станции. 
 Реализирани два проекта по ОПОС за техническа помощ, подготовка 

на интегриран инвестиционен проект на с. Труд и с. Граф Игнатиево. 
 Налична проектна готовност - регионален, Генерален план за 

водоснабдяване и канализация на Централен район на Р България за 
ВиК ЕООД - Пловдив. 
 Наличие на заем от Световната банка за изпълнение на „Проект за 

развитие на Общинската инфраструктура” 
 Налична проектна готовност за водоснабдяване и за канализация и за 

ПСОВ за обектите включени в краткосрочния план на РГП 2014-2020 г. 

 Летище Граф Игнатиево е Военна база. 
 Недостатъчно успешно кандидатстване по програми за финансиране. 
 Недостатъчно използване на съвременни енергоспестяващи уреди и 

средства в общинските сгради, по улиците и в битовото потребление. 
 Недостатъчно активна маркетингова политика за стимулиране на 

газопотреблението в обществения и битов сектор. 
 Липса на държавна политика за стимулиране на газопотреблението в 

битовия сектор, малък дял общински сгради са газоснабдени. 
 Недостатъчно изградена мрежа и покритие на мобилните оператори , 

което се отразява в лоша доставка в т.ч. на интернет. 
 Голям дял на  изгражданията с итернитови тръби, поцинковани тръби 

за отклоненията, стари външни водопроводи, лошо оборудване на 
мрежата, пожарни хидранти, спирателни кранове. 
 Остарели хлораторни съоръжения, старо оборудване на ПС 
 Наличие на нитрати в някои водоизточници 
 Няма населено место в Община Марица, което да има 100% изградена 

канализационна мрежа 
 Няма изградена в Община Марица нито една ПСОВ (2014 г започна 

изграждане ПСОВ - Бенковски) 
 Положената канализация в повечето случаи е смесена. 
 Заустването на изградената канализационна мрежа става 

нерегламентирано в наличните отводнителни канали и реките на 
територията на община Марица, което води до тяхното замърсяване. 
 Проблемите при отвеждане на дъждовните води се отразяват 

отрицателно върху благоустроеността на улиците. 
 Употреба на торове и пестициди над нормата завишава 

концентрацията на нитрати в питките водни пластове. 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Използване финансовите механизмите на държавни фондове и на ЕС 
 Подобряване на телекомуникационните услуги и връзка със 

световните пазари 

 Забавяне на Оперативните програми 
 Непознаване добре на регламентите за ползване на програмите 
 Късната информация за възможностите за кандидатстване 
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 Изграждане на бизнес информационен център 
 Междуобщинско сътрудничество за изграждане на обща 

инфраструктура 

 Тежки бюрократични процедури в държавната администрация и 
неспазване времевите ограничения 
 Невъзможност за изпълнение на краткосрочния РГП във водния сектор 
 Лоша комуникация между Общината и Държавните структури, като 

Областна администрация, АПИ, ОПУ и липса на координиране на 
инвестиционните политики 
 Липса на финансови инструменти стимулиращи развитие на 

енергоспестяващи мерки в битовия сектор. 
 Липса на достатъчно собствени средства за съфинансиране 

 
6. Околна среда. Екология 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 Утвърдени защитени местности,  
 Утвърдени защитени територии 
 Наличие на защитени зони 
 Добри условия за седмичен отдих, културен и екологичен туризъм. 
 Дейността в производствените зони не представлява заплаха за 

качеството на компонентите на природната среда. 
 Проведени кампании сред населението за ползите от домашно 

компостиране 
 Наличие на НПО с екологична насоченост 
 Висока гъстота на хидро-географската мрежа 
 План за управление на речните басейни в Източно-Беломорски район 

2010-2015 г на БДУВИБР - Пловдив. 
 На територията на Общината няма предприятия определени с висок 

рисков фактор 
 Разработени стратегически документи, програми и проекти от 

общинската администрацаия, свързани с опазване на околната среда и 
биоразнообразието в т.ч. и програма за Енергийна ефективност 

 Слаба залесеност 
 Недобро качество на управление на отпадъците на химическите 

вещества и препарати на наднормените шумови нива, йонизиращите 
и нейонизиращи лъчения, топлинното замърсяване и вибрациите. 
 Високи нива на шума от преминаващата РПМ, в т.ч.  и АМ”Тракия” 
 Високи нива на шума от преминаване на жп-линия през населени 

места и епизодични шумови натоварвания от летище Граф Игнатиево. 
 Липса на депо за строителни отпадъци. 
 Липса на депо за съхранение на хумус. 
 Високо ниво на ФПЧ от преминаващ през населените места РПМ 
 Качеството на повърхностите води се влошава от нерегламентираното 

заустване на битовите и индустриални отпадъци. 
 Замърсяване на почвата от липса на ПСОВ 
 Нерегламентирано изпускане на язовирите 
 Липса на съвместяване дейности по почистване и поддръжка на 

елементите на каналната система. 
 Магистралните газопроводи и продуктопроводи са рискови 

съоръжения. 
 Непълно използване на естествените биологични ресурси, дивеч, 
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риба, билки. 
 Липса на проекти за създаване база за отдих по поречието на реките и 

около водните басейни. 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Действащи национални политики 
 Изграждане на завод за рециклиране на строителни отпадъци 
 Повишаване ползваемостта на завода за ТБО - с. Шишманци 
 Включване в наднационални европейски програми за опазване на ОС  

и биоразнообразието. 
 Изграждане на система за проследяване и контрол в качеството на 

компонентите на ОС 

 Глобални промени в климата 
 Недостатъчни финансови ресурси 
 Високи изисквания в стандартите въведени в сектора на околната 

среда 
 Липса  на възможност за изграждане на общинска структура и 

прилагане на мерки за опазване на околната среда 

 
7. Административен капацитет и управление 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 Оптимизирана структура на Общинската администрация с изразена 

йерархична подчиненост с отговорности и вътрешни функционални 
връзки 
 По образование и квалификация служителите отговарят на заеманите 

длъжности. 
 Пряко приложение на местната власт чрез Кметовете на населените 

места и служителите в тях 
 Повишаване административния капацитет чрез ежегодни обучения 
 Положителни изработени стратегии, планове и програми, които са 

публично достъпни на сайта на Община Марица. 
 Лесно достъпен и разработен сайт на Общината с актуална 

информация. 
 Широк спектър административни услуги; електронни услуги 
 Подсигурен достъп до интернет 
 Нагласа за изпълнение на общи обекти със съседните общини. 
 Опит в кандидатстване по програми с проекти 
 Проектна готовност за кандидатстване 

 Липсват мониторингови системи (някои са в процес на разработка) 
 Необходима е глобална оценка на всички секторни политики и 

привеждането им в съответствие с ОПР 
 Документите имат различен период на действие - необходимост от 

стиковане на действията между документите по различните 
направления. 
 Неизпълнени проекти; слабо междуобщинско сътрудничество 
 Слабо развит граждански сектор предимно в направление „Екология” 
 Слабо партньорство между Общината и НПО 
 Все още координацията на наличната база данни между отделните 

Дирекции отдели в Общината не е достатъчно 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
 Увеличаване по количество и качество на електронните услуги 
 Създаване на тематична ГИС система 
 Разширяване достъпа до интернет услуги 
 Намаляване зависимостта на информационния оборот от човешкия 

фактор 
 Увеличаване на документооборота. 
 Увеличаване на местата, вида и начините за информираност на 

населението. 
 Стабилизиране вече установени връзки и обмен на практики с общини 

на Национално и Международно ниво 
 Оптимизиране посещаването на обучения за повишаване 

квалификацията с цел високо качество на услугите и познаване на 
програми и добиване практически умения за писане на проекти с цел 
усвояване средства за финансиране на местната Инвестиционна 
програма. 

 Липса на средства за изграждане  на електронна база данни с цел 
електронен обмен на информация между Дирекциите, Отделите, 
както и избягване на човешкия фактор при решаване на 
административни казуси. 
 Липса на система за проследяване документоборота и проследяване 

мнението на ползвателите на административните услуги особено по 
отношение на кадастъра и имотния регистър. 

 
8. Регионален контекст 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 Местоположение при пресичането на националните оси за развитие 
 Близост до значими национални транспортни и логистични 

компоненти 
 Общината се намира в 30-минутния изохрон спрямо град Пловдив 
 Значителна част от нея попада в агломерационния ареал на града 
 Близостта до града осигурява на населението на общината 

висококачествени образователни и медицински услуги 
 По същество общината е аграрният хинтерланд на град Пловдив, което 

компенсира липсата на земеделски територии в община Пловдив – 
така двете общини функционират в равновесие. 

 Концентрация на административното обслужване на Южния 
централен район в община Пловдив, което създава Функционална 
зависимост на съседните общини от регионалния център, особено в 
сферата на обществения ред и сигурност 
 Доминиране на гр. Пловдив (концентрация на население и функции) 

над останалите населени места и създаване на силна зависимост от 
ядрото 
 Отрицателен естествен прираст в областта 
 Висок дял на екстензивните форми на растениевъдното и 

животновъдното производство, водещ до понижаване на почвеното 
плодородие 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
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 Пълноценно сътрудничество и съвместни проекти със съседни 
общини;  
 Приложение на ресурсите и инициативите на новия програмен 

период;  
 Икономически развити съседни общини и относително благоприятна 

ситуация в областта;  
 Актуализирани документи за планиране на устойчивото и 

пространственото развитие – НКПРР, НКРР, ОСР, ИПГВР;  
 Наличие на Районна устройствена схема;  
 Отчетлива тенденция за стимулиране на туристическото развитие в 

България чрез подчертаване на културното наследство;  
 Създаването на индустриални, промишлени и логистични зони ще 

гарантира използване на потенциала и ресурсите на територията и 
създаване на разнообразни клъстери 
 Създаване на предпоставки за задържане на населението в малките 

градски и селски общини чрез разработване и реализиране на 
програми и проекти 

 

 Продължаващи негативни процеси на централизация на националните 
ресурси и концентрация на населението в малък брой урбанистични 
центрове;  
 Ограничен брой национални инструменти за финансиране и 

организиране на проучването, опазването и социализирането на 
културното наследство;  
 Неефективни национални механизми за балансиране на публичния и 

частния интерес при управлението на културното наследство;  
 Недостатъчно успешни практики и разработени модели за 

междуобщинско сътрудничество и развитие в рамките на неформални 
/различни от административно-териториалното деление/ райони в 
България;  
 Задълбочаващи се национални проблеми – културни, политически, 

демографски, социални и икономически;  
 Наличие на лоши практики при прилагане на публично-частните 

партньорства 
 Недостатъчна обвързаност между образованието и бизнеса с 

тенденция на емиграция на високообразованите кадри 
 Съсредоточаване на инвестициите в гр. Пловдив и пренебрегване на 

по-малките общини 
 Забавяне на реформите в здравната, социалната и образователната 

сфера  
 Подценяването на възможностите за ефективно интегриране на 

аграрния сектор с преработващата промишленост в условията на 
пазарна икономика ще ограничат предпоставките за социално-
икономическо развитие, което да е в съответствие със съществуващия 
потенциал, традиции и съвременни тенденции. 

 
 
 


