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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АЗ – Агенция по заетостта 

АДИРПРЮЦР – Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на 

Южен Централен район 2007-2013 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води 

ДМА – дълготрайни материални активи 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие 

ЕО – екологична оценка 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ЗТ – защитени територии 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда  

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните 

инструменти на Европейския съюз 

МИГ - Местна инициативна група 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МО – Междинна оценка 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – малки и средни предприятия 

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност 

НПО – неправителствени организации 

НПРР – Национален план за регионално развитие 

НСИ – Национален статистически институт 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка 

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от 

ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие” 

ОП – Оперативна/и програма/и 

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет” 
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ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОСР – Областна стратегия за равитие 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОСЗ – Общинска служба по земеделие 

ОУ – основно училище 

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води 

ПЧИ – преки чужди инвестиции 

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СОУ – средно общообразователно училище 

СЦ – Стратегическа цел 

СпЦ – Специфична цел 

ТБО – твърди битови отпадъци  

ТГС – трансгранично сътрудничество  

ТИЦ – туристически информационен център 

ТСБ – Териториално статистическо бюро 

ЦДГ – целодневна детска градина 
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РЕЗЮМЕ 

 

Общинският план за развитие на община Марица 2005 – 2015 г. (ОПР) е разработен и 

приет с Решение № 151/30.11.2005 г. на Общински съвет Марица. Той е основен инструмент 

за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско 

ниво и за ефективното управление на общината.  

Основание за разработването на плана са разпоредбите на чл. 14 от Закона за 

регионално развитие, съгласно които общинският план определя целите и приоритетите на 

развитие, както и финансовите ресурси за реализацията му. Съгласно изискванията на Закона, 

общинските планове за развитие са средносрочни планови документи, като сроковете за 

тяхното разработване се обвързват с циклите на държавното планиране.  

Основното предназначение на този план е да се поставят на планова основа местните 

инициативи и да създаде конкретен документ, включващ цели, приоритети и мерки за 

ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината 

проблеми и задачи. С това се обосновават стремежът и усилията на ръководството на Община 

Марица да използва наличните ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да 

осигури по-добри условия за реализация и по-висок просперитет на своето население.  

Наблюдението на постигнатите резултати в процеса на изпълнение на стратегиите и 

плановете за регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност 

на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на 

регионалното и местното развитие, като за стратегическите и плановите документи се 

изработват междинни и последващи оценки и доклади за тяхното изпълнение.  

Този доклад представя резултатите от междинна оценка (МО) на Общинския план за 

развитие (ОПР) на община Марица 2005-2015 г., изготвена в изпълнение на нормативните 

изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл. 33, ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника 

за неговото прилагане (ППЗРР). В ОПР през 2008 г. са направени допълнения, в които са 

отразени промените в обществено-икономическия живот на общината след присъединяването 

на България към Европейския съюз. Разширения ОПР е приет от Общински съвет – Марица с 

решение № 84/29.05.2008г. 

Oбщинският план за развитие на община Марица за периода 2005–2015 г. е 

средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионално развитие и 

бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен 

документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано 
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местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива 

за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.  

Целта на настоящата междинната оценка е да осигури независима и актуална 

информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на 

община Марица през периода 2005-2010 г., да направи препоръки за подобряване на 

управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране на 

документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г. 

Междинната оценка представя информация за:  

• постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите за развитието на 

общината;  

• възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи действия за 

тяхното преодоляване;  

• прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на ОПР до края на 

периода на неговото действие  

Основните критерии, които са използвани при междинната оценка са критериите за 

приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. 

За постигането на целите на МО са изпълнени следните задачи:  

• Изследване на промените във вътрешната и външната среда в контекста на ОПР; 

• Актуален преглед на изпълнението на плана, съответствие и приложимост на 

заложените цели и приоритети; 

• Изводи и препоръки за актуализация и максимизиране на въздействието на 

ОПР. 

Оценяваният период 2005–2010 г. обхваща две важни за икономическото развитие на 

страната събития – присъединяването на България към Европейския Съюз и световната 

икономическа и финансова криза. В периода на разработване на Общинския план за развитие, 

който съвпада с предприсъединителния период на членство в ЕС, заложените приоритети и 

цели са съобразени с очакваното действие на Оперативните програми. След 

присъединяването на страната към ЕС през 2007 г. последва период на съгласуване и 

адаптиране на дизайна и механизмите на програмите от една страна и от друга - изграждане 

на капацитет у бенефициентите за усвояване на европейските фондове. Този период съвпадна 

със световната икономическа криза, която се отрази негативно както на икономическото 

развитие на страната, така и на действието на европейските инструменти за подкрепа. 
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Проектите, по които се осъществяват дейности в Община Марица през този период са 

ориентирани главно към стратегическите цели на ОПР свързани с приоритетно развитие и 

модернизиране на техническата инфраструктура, подобряване качеството на живот и 

социалната инфраструктура, повишаване на административния капацитет, изграждане на 

партньорства на различни нива, възстановяване и опазване на околната среда и развитие на 

екологичната инфраструктура. Целите на тези проекти са обвързани с възможностите за 

финансиране и ресурсите на община Марица. Основен недостатък при извеждането на 

индикаторите, целите и показателите в ОПР е липсата на количествени и качествени 

стойности, които трябва да бъдат достигнати при реализация на ОПР.  

Анализите на текущото състояние показаха, че община Марица е една добре 

организирана и просперираща община, чиято основна цел е повишаване на благосъстоянието 

и подобряване на условията на живот на населението. На фона на общата финансово-

икономическа криза община Марица е съумяла да привлече външни средства от европейски 

фондове, чрез които да реализира проекти на обща стойност 40 604 639 лева, което е 1 291,04 

лева на глава от населението и е над средното за страната ниво на усвояване на финансови 

средства от европейските фондове. 

Изпълняваните текущи проекти са насочени към постигане на трайни и осезаеми 

промени в желаната посока и успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския 

план за развитие 2005-2015 г. 

На тази основа, стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2013 г. 

следва да бъде насочена към постигане на желания териториален баланс в развитието на 

общината и протичането на демографските процеси, подкрепяща по отношение на 

необходимите предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение 

изграждането и обновяването на инфраструктурите.  

Община Марица е на пето място в област Пловдив по население. Територията й 

представлява 6% от територията на Пловдивска област. Средната гъстота на населението е 

91,8 души на кв.км., което е над средното за страната. 

Най-голям дял заемат земеделските площи – 27 908,9 ха или 81% от територията на 

община Марица. 

Динамиката на населението в община Марица от 2005 г. насам показва трайна 

тенденция на намаление. За 2010 г. населението на общината е 31 451 души. Средната възраст 

на населението в общината по данни на ТСБ-Пловдив се запазва постоянна през анализирания 

период – около 45 години. 
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Община Марица активно подпомага бизнес структурите в района, като осигурява както 

административна подкрепа, така и предоставяйки терени за изграждане на тържища, 

индустриални зони и др. 

Въпреки общата криза при анализа на данни, за периода 2007-2010 г., предоставени от 

Общинската служба по земеделие – Марица, се очертава положителна тенденция в развитието 

на сектора, която се изразява предимно в увеличаване на броя на регистрираните земеделски 

стопани, получили субсидии. За цитирания период броят им се е увеличил с 68, а 

субсидираните земеделски площи – с 3 412,28 дка. Производствените единици в сектора, 

обхващащ трите основни икономически дейности на сектор „Земеделие” – селско, горско и 

рибно стопанства са се увеличи от 35 на 72.  

В общината има създадени 4 промишлени зони. За периода 2007-2010 г. броят на 

производствените предприятия нараства от 582 на 823. 

Развитието на създадените в общината промишлени зони и обслужващата 

инфраструктура са привлекли в района не само български, но и чужди инвестиции, които 

въпреки кризата продължават да се увеличават. 

През анализирания период прогресивно растат и печалбата на местните фирми, както и 

средствата за възнаграждения на работниците. 

Визията звучи актуално и отговаря на приоритетите на НСРР, Плана за развитие на ЮЦР 

и визията на ОСР – Пловдив.  

Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Марица 2005-2015 г. показа следните резултати:  

1. Община Марица е постигнала добър напредък в изпълнението на ОПР. 

2. Общо за анализирания период Общината изпълнява 36 проекта на стойност 27 422 

588,97 лева. Приключени са 30 проекта и 6 са в процес на реализация. 

3. По данни на ИСУН по Оперативните програми частни инвеститори са изпълнили и 

изпълняват в момента 6 проекта на стойност 13 011 213 лева за модернизация на 

предприятията си. 

4. Общо в община Марица за последните 3 години са привлечени като инвестиции 

40 604 639 лева. 

5. Най-добро изпълнение има при приоритетите, свързани с инфраструктурата и 

социалната сфера. По-слабо изпълнение бележат Приоритети 1 и 5.  

6. Поради липса на заложени в ОПР финансови и количествени стойности на 

индикаторите е невъзможно да се определи степента на изпълнение на поставените 

цели. Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на плана са инвестициите в 
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инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, подобряване на ВиК и 

канализационните мрежи, обновяване и саниране на обществени сгради и културни 

обекти, изграждане на детски и спортни площадки, общо благоустрояване и др. 

7. В Община Марица е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР 

от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. 

Общината е натрупала сериозен опит в разработването и изпълнението на проекти и е 

изградила капацитет в тази област. ОПР е добре познат сред служителите на 

общинската администрация, ползва се активно от тях и съдейства за подобряване 

качеството на живот в общината. 

8. НПО и бизнеса не се търсят достатъчно като партньори и източници на информация, а 

техните проекти и дейности също допринасят за постигане целите на ОПР. 

 

В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОПР – Марица имаме 

следните препоръки: 

1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото действие до 2013 г., като се 

изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОПР и като приложение към него 

Програма за изпълнение на плана до 2013 г., в която целите да се обвържат с 

конкретни дейности, мерки, отговорници и срокове за изпълнение. 

2. В актуализирания документ на ОПР да се добавят няколко нови индикатори за 

мониторинг и оценка на изпълнението, които да измерват количествено тенденциите 

в социално-икономическото развитие на общината. 

3. Да се направи индикативна финансова таблица на ОПР, като се съгласува с 

възможностите на общинския бюджет и да се включат оперативните програми, по 

които Община Марица е бенефициент като източници на средства за конкретни мерки, 

дейности и проекти.  

4. Да се търсят нови възможности за кандидатстване за финансиране на готовите 

проекти на общината с цел реализация до 2013 г. 

5. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се насърчават бизнеса и НПО да 

участват в процесите за усвояване на средства от европейските фондове. 

6. За оставащия период на действие на плана трябва да се посочат към мерките проекти, 

дейности и мероприятия с количествени или стойностни показатели. 

Същевременно поставените цели, мерки и действия трябва да са реално постижими.  
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МЕТОДИКА 

При оценката са използвани Методическите указания на МРРБ за актуализация на 

действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 г. 

І. ЕТАПИ НА МО - Оценката на плана за развитие на община Марица премина 

последователно през следните етапи: 

 ПРОУЧВАНЕ: На този етап беше създадена организацията за провеждане на 

междинната оценка. Проучени бяха основните планови и стратегически документи – 

Общински план за развитие (ОПР) на община Марица 2005-2015 г., Областна стратегия за 

развитие на област Пловдив 2005-2015 г., Актуализиран документ за изпълнение на Областна 

стратегия за развитие на област Пловдив – 2010-2013 г., Актуализиран документ за 

изпълнение на Регионален план за развитие на Южен централен район 2010-2013 г.  

Беше събрана базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и 

оценката от Общинска администрация Марица, ТСБ – Пловдив, ДБТ - Пловдив, ОДЗ – 

Пловдив и ОСЗ - Марица, ИСУН и др. За целите на проучването бяха използвани справки, 

информация в Интернет и консултации с Общинска администрация Марица. 

 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: На този етап бе извършено обобщаване, анализ и 

оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше междинната оценка на 

ОПР, резултатите от която са описани в настоящия доклад. Извършен е подробен анализ и 

оценка на промените в социално-икономическото развитие на общината, изпълнението на 

целите и приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните 

за неговото прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за 

подобряване на работата по изпълнение на ОПР и актуализиране на документа за периода, 

оставащ до края на неговото действие (2013 г.).  

 СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ: Това е заключителния етап, свързан със 

съгласуване на Доклада от междинната оценка и направените констатации с Общинска 

администрация Марица. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на 

администрацията са взети под внимание и са включени в доклада за междинната оценка. 

ІІ. МЕТОДОЛОГИЯ 

За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи: 

• Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация; 

• Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни 

източници; 

• Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и 

изводи; 
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• Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се 

обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР; 

• Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на 

заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други; 

• Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на 

сравнението се правят изводи и препоръки; 

• Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в 

действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОПР; 

• SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите за изпълнение на ОПР до остатъка от периода на неговото действие; 

• Индексен метод - изравняване равнището на даден показател, заложен в ОПР 

към неговото равнище в минал период или време, прието за база; 

• Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез 

геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии 

на равнината. 

ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

За междинната оценка са използвани следните източници на данни и информация: 

1. Общински план за развитие на община Марица 2005-2015 г.; 

2. Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2005-2015 г.; 

3. Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област 

Пловдив 2010 – 2013 г.; 

4. Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Южен 

централен район 2010-2013 г.; 

5. Официални данни от ТСБ - Пловдив, ДБТ – Пловдив, ОДЗ – Пловдив и ОСЗ - 

Марица; 

6. Справки, доклади и отчети на Община Марица; 

7. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България; 

8. Методическите указания на МРРБ за актуализация на действащите стратегии и 

планове за регионално и местно развитие – 2009 г. 

9. Интернет страници и портали: Община Марица, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, ОПРР, 

ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР и други. 
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА 
 І. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

Географска характеристика, административно-териториална структура 

Община "Марица", област Пловдивска е създадена като община през 1987 г. с указ на 

Държавния съвет. Административният й център е базиран в областния център Пловдив. 

Обхваща 19 села - Труд, Маноле, Рогош, Граф Игнатиево, Строево, Скутаре, Царацово, 

Войводиново, Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил, Манолско Конаре, Ясно поле, Динк, 

Желязно, Трилистник, Калековец, Крислово. По характера на населените места, от които е 

съставена, селищната мрежа е еднотипна. По брой на населението е на пето място в 

Пловдивска област. 6,9% от населението се самоопределя като ромски етнос и 3,11% – като 

турски. 

С над 1000 души население са 7 селища: Войводиново, Калековец, Маноле, Рогош, 

Скутаре, Труд и Царацово. 

Общината заема средищно положение в Пловдивска област, ЮЦР и страната. През 

общината преминават три международни транспортни коридори, от които автомагистрала 

"Тракия" е с най-силно урбанизиращо значение. Граничи с общините: Пловдив, Раковски, 

Родопи, Садово, Калояново и Съединение. 

Община Марица, като част от Среднотракийската низина, има преходно-континентален 

климат, със средиземноморско влияние - мек климат с кратка зима и продължителна топла 

есен. 

Природните ресурси на Община Марица са плодородните и почви, водните запаси и 

биологичното разнообразие. 

Най-голямото поземлено богатство на общината са земеделските земи, които заемат 

81% от площта й. 

Плодородието на почвите и големия дял на земеделските обработваеми земи 

определят и предимно селскостопанския характер на поминъка в общината. 

Горите и горските територии са слабо представени в Община Марица (около 1,8% от 

общата територия). По предназначението си горите са: защитни, рекреационни, за 

дивечопроизводсво и ловуване и горски земи - поляни и храсталаци. Разпространени са по 

поречието на реките, покрай населените места и стопанските обекти, покрай пътищата и в 

изолирани случаи - островно сред обработваемите земи. 

Повърхностните води - реки, речни течения, открити водни площи и канализационната 

напоителна система, заемат 5,46% от територията на общината. Реките преминаващи през 
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Община Марица са р. Марица, р. Стряма, р. Потока, р. Пясъчник. Те имат обширни 

водосборни басейни извън общината и по-ограничени водосбори в общината. Други открити 

водни площи са предимно язовирните системи при селата Труд, Граф Игнатиево и 

Войводиново, и някой малки стопански язовири, разпръснати по цялата територия на 

общината, естествено свързани с канали, подхранвани от язовирите Пясъчник, Домлян и 

речните течения. Повърхностните водни площи освен за общото си предназначение се 

ползват за напояване, рибовъдство и са традиционни естествени развъдници на водолюбиви 

птици и животни. 

Водните ресурси са представени от повърхностните и подземните води, които имат 

различно широко приложение. В землището на с. Войводиново е разкрит източник на 

минерална вода, която се предлага в търговската мрежа като "трапезна". 

 
Таблица 1: Основни данни за община Марица и останалите общини в област Пловдив 

Район, област, община 
Територия 

кв. км 

Население 

брой 

31.12.2010 г. 

Гъстота на 

населението за 2010 г. 

(души на кв.км.) 

България 111 00,9 7 504 868 67.6 

Южен централен район 27 516,0 1 545 785 70,7 

Област Пловдив 5 976,0 671 918 112,43 

Марица 342,6 31 451 91,84 

Източници: Национален статистически институт 

Община Марица е на пето място в област Пловдив по население. Територията й 

представлява 6% от територията на Пловдивска област. Средната гъстота на населението е 

91,8 души на кв.км., което е над средното за страната. 
Таблица 2. Баланс на територията на община Марица 

  

Баланс на територията (ха) 

Частни 18652,8 

Кооперативни 4409,1 

Държавни 357,1 

Общински 832,2 

Мери и пасища 1148,2 
Източници: Община Марица 
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Фиг. 1: Процентно разпределение на площта на община Марица по видове собственост 

 
Източници: Община Марица 

Най-голям дял заемат земеделските площи – 27 908,9 ха или 81% от територията на 

община Марица. Следват ги урбанизираните територии - 2 857,2 ха (8% от площта на 

общината), водните площи - 1 870,3 ха и териториите за транспортни комуникации - 969,6 ха. 

 
Таблица 3. Видове територии в община Марица 

Видове територии Общо площ -ха 
Земеделски територии 27 908,9 
Горски територии 630,7 

Урбанизирани територии 2 857,2 
Водни течения 1 870,3 

Територии за отпадъци 28,8 

Територии за трансп. комуникации 969,6 
Източници: Община Марица 

 
Фиг. 2: Видове територии в община Марица 

 
Източници: Община Марица 
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Стопански сектор 
Селско стопанство 
Икономиката на община Марица е с изразена аграрна структура, като основен 

икономически ресурс е земята. Предпоставките за това са благоприятното географско 
положение на общината, природните ресурси, с които тя разполага, почвено-климатичните 
условия, водните ресурси, близостта до областния център, транспортната инфраструктура, 
човешките ресурси, традициите и др. Високата продуктивност на земеделските земи и добре 
развитата мрежа от напоителни канали предопределят приоритетната роля на селското 
стопанство в икономиката на общината. 

При анализа на данни, за периода 2007-2010 г., предоставени от Общинската служба по 
земеделие – Марица, се очертава положителна тенденция в развитието на сектора, която се 
изразява предимно в увеличаване на броя на регистрираните земеделски стопани, получили 
субсидии. За цитирания период броят им се е увеличил с 68, а субсидираните земеделски 
площи – с 3 412,28 дка. 

Бавно, но прогресивно се развива укрупняването на земеделските земи като само за 2 
години (2007-2008) са реализирани 1 035 сделки на пазара на земя. 

Като цяло броят на регистрираните земеделски производители е намалял за периода 
2007-2010 г. – от 1 759 на 1 370, което в известна степен се дължи и на укрупняване на 
земеделските земи. В период на финансова криза в община Марица се запазва площта на 
обработваемата земя. 

За периода 2005–2010 г. броят на селскостопанските животни прогресивно намалява 
към средата на периода, но през 2009 г. и 2010 г. започва бавно повишаване на броя на 
отглежданите в общината селскостопански животни, с изключение на отглежданите свине 
(броят им рязко спада до по-малко от 1 000 животни). Популацията на домашните птици след 
рязък спад през 2008 и 2009 г. се възстановява почти до нивото на 2007 г.  

До 2010 г. общо 36 ферми I-ва категория са регистрирани в общината, което е висок 
показател за неголяма община като община Марица. 

 
Таблица 4. Развитие на животновъдството в община Марица 

Година Говеда Овце Кози Свине Птици 

2005 4250 13900 5120 24820 108000 

2006 5472 14214 4917 32798 125000 

2007 3950 9000 3600 11560 207500 

2008 3550 7550 2400 1524 120000 

2009 3880 7000 2600 700 109000 

2010 3890 9000 2800 753 163000 

Източници: Общинска служба по Земеделие Марица 
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Фиг. 3 Развитие на животновъдството в община Марица 

 
Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 

Изискванията за покриване на европейските стандарти при отглеждане на 

селскостопански животни и невъзможността на отделните стопани да осигурят финансиране 

за модернизация на стопанствата си е една от причините за намаляване броя на отглежданите 

животни. 

Анализът на отрасъла показва добри възможности за развитие на животновъдството в 

общината, поради което следва да се прилага агресивна стратегия на общинското 

ръководство. Като приоритетни области могат да бъдат посочени развитието на екологично 

съобразено животновъдство, усъвършенстване на пазара и осигуряване на експортна 

ориентация на производителите. От ключово значение ще бъде подобряването според 

ветеринарните изисквания на условията за отглеждане на животните. Друга насока на 

развитие следва да бъде създаването на организации на производителите, които да осигуряват 

информация за пазара и да подпомагат реализацията на продукцията. 

Община Марица е една от малкото общини в България с добре развита система от 

напоителни канали, като процентът на напояваните площи достига до 64%. 

Това се отразява благоприятно на приоритетните за общината селскостопански под-

сектори като: овощарство, полско и ранно оранжерийно зеленчукопроизводство, както и на 

оризопроизводството, което винаги е било едно от най-силните земеделски производства при 

отглеждането на зърнени култури в района. 

Прогресивна положителна тенденция се наблюдава в нарастване на площите с трайни 

насаждения. Нови култури за региона са десертните лозя и малиновите насаждения.  

През 2008 г. на територията на Пловдивска област бе учредена „Асоциация на 

производителите на плодове и овощен посадъчен материал - „БУЛГАРПЛОД", която ще 
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допринесе за успешното развитие на плодопроизводството в България. Голяма част от 

учредителите на Асоциацията са производители от Община Марица. 

Създаването на регионален селскостопански логистичен център за събиране, 

преработка и съхранение на плодове и зеленчуци би стимулирало производството в обшина 

Марица на земеделски продукти. Наличието на транспортни коридори, пресичащи 

територията на общината е допълнителна предпоставка за развитието на сектора. За да 

подпомогне земеделските стопани общината е предоставила и благоустроила търговска 

открита площ, където търговците на едро на селскостопанска продукция да могат да 

предлагат стоката си.  

Все още преобладаващата земеделска техника е морално и физически остаряла, 

въпреки че все повече стопанства със собствени средства и средства от европейските фондове 

модернизират производството си. Това се отнася най-вече до категоризираните животновъдни 

ферми и за част от зърно и зеленчукопроизводителите. 

Като цяло, в селското стопанство е отбелязана тенденция за преминаване от екстензивно 

към интензивно производство. 

Горското стопанство поради липса на природни ресурси практически не съществува. 

Има защитени рекреационни гори за дивечопроизводство. Гори за дърводобив няма. 

За оползотворяване на пустеещите терени, през 2010 г. общината е разработила проект 

„Създаване и отглеждане на нови горски култури в община Марица за финансиране по 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Мярка 223 "Първоначално залесяване на 

неземеделски земи". Общата стойност е 130 883,23 лв. Предвижда се първоначално 

залесяване на неземеделски земи в селата Бенковски - 91,26 дка, Рогош - 29,74 дка, 

Трилистник – 19 дка. 

Като основен и структуроопределящ сектор, развитието на селското стопанство е 

приоритет за община Марица. Във връзка с това община Марица е развила визия за аграрния 

сектор, извън общата визия на общината, която звучи актуално и към момента: 

„Община Марица – Община с екологично съобразено и модерно земеделие, с 

атрактивен селски туризъм – основан на съхранената природна среда и културно-

историческото наследство”. 

Съобразно тази визия общината е разработила приоритети, специфични цели и мерки 

за проспериране на селското стопанство и съпътстващите го дейности в района. 

Приоритети, специфични цели и мерки за развитието на модерно земеделие и 

рибовъдство в Община Марица в периода 2007-2013 г. 

Приоритет 1: Развитие и повишаване конкурентоспособността на местното земеделие. 
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• Модернизиране на технологиите и инвестиции за подобряване на земеделските 

фактори на производство, въвеждане на модерни практики за управление на земите 

и водите; 

• Насърчаване на иновациите в аграрния сектор с цел производство на нови 

продукти и технологии с висока добавена стойност; 

• Постигане на стандартите на ЕС; 

• Разнообразяване на рамките на земеделието; 

• Подобряване на уменията и знанията на работната сила в земеделието; 

• Подобряване на въздействието върху околната среда на земеделските 

стопанства; 

• Подобряване на инфраструктурата, свързана със земеделието. 

Специфична цел 1: Утвърждаване на модерното и конкурентоспособно селско стопанство 

като водещ отрасъл на общинската икономика 

Мярка 1: Модернизиране на стари и създаване на нови масиви от трайни насаждения 

Мярка 2: Развитие на гъбарството и производството на култивирани билки 

Мярка 3: Модернизиране на хидромелиоративните съоръжения в общината 

Мярка 4: Развитие на оризопроизводството 

Мярка 5: Развитие на животновъдството 

Мярка 6: Развитие на рибовъдството 

Специфична цел 2. Устойчиво използване на земята и природните ресурси, 

съхраняване на водните ресурси и борба с промените в климата 

Мярка 1. Въвеждане на съвременна техника и нови технологии в селското стопанство 

Мярка 2. Насърчаване на инвестициите в интензивно земеделие чрез административна 

подкрепа на инвеститорите 

Мярка 3. Развитие на селския туризъм като алтернативна форма на заетост 

Приоритет 3 Подобряване на инфраструктура за развитието на модерно земеделие и 

туризъм 

Специфична цел 1. Повишаване достъпността до всички селища и места за отдих 

Мярка 1. Изграждане на нови пътища 

Специфична цел 2. Развитие на културата като част от туристическата привлекателност 

на общината 

Мярка 1. Съхраняване на културните традиции 



Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Марица 2005-2015 г. 

 19

Мярка 2. Стартиране на археологическите разкопки в района на с. Калековец и с. Маноле и 

маркетинг на обектите 

Като стратегически важен отрасъл, изброените приоритети цели и мерки, свързани с 

развитието на селското стопанство са актуални и добре формулирани, но би трябвало да са и 

част от приоритети, базирани на стратегията за развитие на общината, структурирани в 

раздела „модернизация на земеделието”. При актуализацията на ОПР за периода до 2013 г. е 

препоръчително така описаните приоритети, цели и мерки, свързани със селското стопанство, 

да се интегрират в приоритетите, целите и мерките, планирани за реализация на стратегията и 

изпълнението на ОПР. Към заложените мерки да се определят количествени индикатори, чрез 

които да се направи оценка за степента на тяхното изпълнение, както и финансови показатели 

за оценка на заложените ресурси за тяхното изпълнение. 

Стъпките за реализация на стратегията за развитие на интензивно земеделие и 

рибовъдство (посочени по-долу), които община Марица е заложила, трябва да се включат към 

структурата на приоритетите, предвидени в плана на общината като измерими мерки за 

развитието на селскостопанския сектор, включително и дейностите и проектите към всяка 

една от тях.  

• Създаване на общински център за насърчаване на инвестициите в модерно 

земеделие. 

• Учредяване на Местна инициативна група (МИГ) в Община Марица по Подхода 

„ЛИДЕР”. 

За по-добра съвместна работа с местния бизнес общината е изградила МИГ с проект по 

ПРСР през 2009 г. Проектът предвижда проучване на нагласите на заинтересованите групи в 

лицето на земеделски производители, представители на бизнеса и неправителствени 

организации, развиващи дейността си на територията на Общината, както и изготвяне на 

Стратегия за местно развитие. 

Въпреки обективните финансо-икономически трудности, на които са подложени 

страните от ЕС и финансовата криза, обхванала световните пазари и рефлектирала върху 

цялата българска икономика, развитието на земеделския сектор в община Марица през 

последните години има и положителни моменти. Производствените единици в сектора, 

обхващащ трите основни икономически дейности на сектор „Земеделие” – селско, горско и 

рибно стопанства са се увеличи от 35 на 72. Нарастнала е печалбата, както и средствата за 

възнаграждения, отделяни от фирмите. 
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Таблица 5. Икономически показатели за земеделския сектор в община Марица 

Брой 

единици 

Произведена 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

Разходи за 

дейността 
Печалба Загуба 

Селско, ловно и 

горско 

стопанство 
Брой хил.лв 

2007 35 10906 11440 10082 10886 1510 806 

2008 50 14736 18496 12700 16328 3269 1234 

2009 72 11069 15363 10980 13571 2365 640 

Източници: Териториално статистическо бюро - Пловдив 

 В сравнение с 2008 г. показателите са понижени, но като цяло за периода се 

утвърждава едно стабилно състояние на сектора, което осигурява на близо 400 души (заети и 

наети лица) препитание за тях и техните семейства. 

 
Таблица 6. Социални показатели за земеделския сектор в община Марица 

Селско, ловно и горско 

стопанство 
Заети лица Наети лица 

Средства за 

възнаграждения 

2007 195 183 732 

2008 247 215 868 

2009 217 172 957 

Източници: Териториално статистическо бюро – Пловдив 

 

Фиг. 4: Социални показатели за земеделския сектор 

 
Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
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За подпомагане просперитета на основния стопански сектор в района – земеделието, 

община Марица е разработила стратегия за развитие на модерно земеделие за периода 2008-

2013 г., като е определила сектора като приоритетен за общината. 

 

Промишленост  

Отрасловата структура на промишлеността на територията на общината е 

разнообразна: хранително-вкусова, машиностроителна, металорежеща, дървообработваща, 

химическа, трикотажна и др. Предприятията са само частни. Използват се местни и външни 

суровини. В общината са развити 4 промишлени зони.  

Близостта на големия стопански център – град Пловдив, прави изключително бурен 

процесът на разрастване на стопанските зони по направления: Карловско шосе - с.Труд, с. 

Царацово - Голямоконарско шосе, с. Костиево - Пазарджишко шосе. 

Сградният фонд на промишлените предприятия е нов; техниката почти навсякъде е 

съвременна. Изградена е оптична кабелна мрежа, обхващаща всички населени места в 

общината и осигуряваща модерни комуникации, което е фактор за развитието на бизнеса в 

района, заедно с новоизградените и ремонтирани пътища осигурява на инвеститорите 

необходимите условия за развитие на производствената им дейност. Доброто географско 

положение на територията дава бързи транспортни връзки до вътрешните пазари и изходните 

пунктове на страната. В същото време, близостта на голям административен център (гр. 

Пловдив) осигурява необходимото административно обслужване.  

Обективните условия предразполагат развитието на промишлено-логистични центрове 

в района. Резултат от това са оформените 4 промишлени зони, със съответната 

инфраструктура и комуникации:  

• Радиново, Бенковски, Царацово, Костиево; 

• Труд, Строево, Граф Игнатиево; 

• Войводиново, Калековец; 

• Скутаре, Рогош, Маноле. 

Създадената нова "Индустриално-търговско жилищна зона - Марица" е уникална за 

България по темпове на развитие, по капиталовложения, по активност на чуждестранните 

инвеститори и общината се превърна в активно звено от района за "индустриален растеж". 

Анализирайки статистическите данни от периода 2007-2010 г., касаещи развитието на 

промишлеността в община Марица, се отчита нарастване на броя на фирмите, извън 

селскостопанския сектор (производство и услуги). 
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Фиг. 5 Предприятия извън селското стопанство 

 
Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 

Ускореното изграждане на промишлени зони, частни производствени предприятия, 

както и осъществяваните от общината инфраструктурни проекти и инвестиции, свързани с 

реализацията на проекти в образователната и социална сфера предопределят бурното 

разрастване на строителния сектор и съпътстващите го производства. Само за изминалите 4 

години от 20 строителни фирми, регистрирани на територията на общината, броят им 

нараства на 396, осигуряващи работа на над 1 250 души. 

На второ място, сред най-бързо развиващите се икономически под-сектори е 

логистиката – транспорт и складиране. Разрастването на икономическата база в общината 

създава предпоствки за изграждане на логистични центрове в близост до индустриалните 

зони, обслужващи товаро и пътникопотока към и от общината. За анализирания период броят 

на фирмите от сектора се увеличава над 2 пъти. Разширява се производството на храни, 

напитки и тютюневи изделия, на пластмасови и химически продукти. Близостта до 

административния център – гр. Пловдив, изтегля част от производствата към община Марица, 

по-специално към създадените в общината промишлени зони. На територията на общината 

вече има регистрирани значителен брой производства, които преди 5 години не са 

съществували в промишлената й структура - като производство на кокс и рафинирани 

нефтопродукти, дейности в областта на информационните технологии и други. 

Променя се и структурната тъкан на сектора, най-вече в сферата на услугите. 

Драстично намалява броят на фирмите занимаващи се с търговия и ремонт на автомобили (от 

280 през 2007 г. на 36 през 2010 г.); увеличават се фирмите предлагащи административни и 

консултантски услуги. В същото време се увеличава броят на предприемачите, занимаващи се 

с далекосъобщения, производство на химически продукти и др. Бързото развитие на общината 



Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Марица 2005-2015 г. 

 23

като производствено административен център и нарастналата инвеститорска активност 

привличат работна ръка от съседните общини. 
 

Таблица 7. Икономически дейности в община Марица по години 

Икономически дейности по години 2007 2008 2009 2010 

Брой по години 582 662 809 823 

Строителство 20 28 33 396 
Транспорт, складиране, пощи 34 31 36 76 
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 33 42 48 48 

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети 67 308 396 36 

Култура, спорт, развлечения 0 0 0 35 

Доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци 0 0 0 33 

Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални 
суровини 

7 17 17 32 

Дейности в областта на информационните технологии и информационните услуги 0 3 5 20 

Образование 15 0 0 20 
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги 20 23 29 18 

Производство на превозни средства 5 0 3 18 

Производство на химични продукти 5 9 10 17 

Производство на текстил и изделия от текстил; Производство на обработени кожи 
без косъм и изделия от тях 

17 13 15 15 

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебел 7 13 14 14 

Административни и спомагателни дейности  0 3 6 14 

Производство на кокс и рафинирани продукти 0 0 0 10 

Рекламна и ветеринарномедицинска дейност, други професионални дейности 0 7 9 6 

Далекосъобщения 0 4 3 5 

Производство на електрически съоръжения 0 4 0 4 

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение 23 3 4 3 

Хотелиерство и ресторантьорство 36 68 76 3 

Добив, без добива на енергийни суровини 0 3 0 0 

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия 5 0 0 0 

Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване 5 27 32 0 

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични 
продукти 

3 3 0 0 

Производство, некласифицирано другаде; ремопнт и инсталиране на машини и 
оборудване 

0 15 18 0 

Преработваща промишленост, некласифицирана другаде 20 0 0 0 
Хуманно здравеопазване 0 13 20 0 

Други дейности, неквалифицирани другаде 0 25 35 0 

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
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Дребните предприятия, отстъпват на големите производители, като семейният бизнес 

се запазва най-вече в сферата на услугите. Младите хора са привлечени от перспективата за 

кариерно израстване и по-добро заплащане и от дребен частен бизнес се пренасочват към 

голямото производство, където условията на труд са по-привлекателни и с по-малко рискове. 

 Докато през 2006-2007 г. на територията на общината са осъществявали своята дейност 

само микро и малки предприятия, създадените в района благоприятни бизнес условия са 

привлекли през 2010 г. и големите инвеститори, които контролират предприятия с над 250 

души персонал. Към момента над 20 средни и големи фирми извършват своята дейност на 

територията на община Марица. 

 Развитието на създадените в общината промишлени зони и обслужващата 

инфраструктура привличат в района не само български, но и чужди инвестиции, които 

въпреки кризата продължават да се увеличават. 

 
Фиг. 6 Чуждестранни инвестиции в нефинансови сектор в Община Марица 

 
 Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 

 Паралелно с развитието на едрия бизнес се увеличава и броят на малките и микро 

предприятията, като подизпълнители на големите предприятия и предимно в сектора на 

услугите.  

 
Таблица 8 Брой на микро и малките предприятия в Община Марица по години 

Вид предприятия 2007 2008 2009 

Микро до 9 заети 538 611 784 

Малки от 10 до 49 68 80 84 

Източник: Териториално статистическо бюро – Пловдив 
Преобладаваща част от предприятията в общината – над 90% са микро с до 9 заети 

лица. Следват ги малките фирми с 10 до 49 човека заети лица. 
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Таблица 9 Нетни приходи от продажби 

Нетни приходи от продажби (хил. лева) 

Икономически сектори 2007 2008 2009 

Селско стопанство 10 082 12 700 10 980 
Строителство 3 205 18 061 16 732 

Транспорт, складиране, пощи 18 060 19 350 17 612 
Производство на хранителни продукти, 

напитки и тютюневи изделия 141 100 304 151 282 676 

Търговия, ремонт и техническо обслужване 
на автомобили и мотоциклети 49 141 174 932 116 649 

Производство на изделия от каучук, 
пластмаси и други неметални минерални 

суровини 
2 358 11 524 20 650 

Операции с недвижими имоти, 
наемодателна дейност и бизнес услуги 2 425 573 859 

Производство на превозни средства 0 0 13 029 
Производство на химични продукти 5 209 11 174 10 769 
Производство на текстил и изделия от 

текстил; Производство на обработени кожи 
без косъм и изделия от тях 

1 103 0 0 

Производство на дървен материал и изделия 
от него, без мебел; хартия и картон 22 449 21 151 16 891 

Административни и спомагателни дейности 123 236 473 
Рекламна и ветеринарномедицинска 

дейност, други професионални дейности 0 0 54 

Далекосъобщения 0 165 0 
Производство на електрически съоръжения 4 377 0 0 
Производство на машини и оборудване с 

общо и специално предназначение 0 2 419 2 385 

Хотелиерство и ресторантьорство 2 998 2 085 2 003 
Производство на основни метали и метални 

изделия, без машини и оборудване 20 374 16 363 13 881 

Хуманно здравеопазване 434 390 588 
Други дейности, неквалифицирани другаде 0 193 594 

През анализирания период расте и печалбата на местните фирми, както и средствата за 

възнаграждения на работниците, което се отразява благоприятно на жизнения стандарт на 

населението на община Марица. 

 
Таблица 10 Средна годишна работна заплата 

Сектори 2005 2006 2007 2008 2009 

Общо 3908 4365 5285 5960 7362 

Обществен сектор 3668 4302 5316 6616 6516 

Частен сектор 3915 4366 5285 5934 7452 

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
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Фиг. 7 Динамика на средната годишна работна заплата в община Марица 

 

 
Средната годишна работна заплата в община Марица нараства от 3 908 лева през 2005 

г. на 7 362 лева през 2009 г., което е с 66 лева по-високо от средната годишна работна заплата 

за страната – 7 296 лева.  

Прогресивното развитие на икономиката в община Марица и възникването на нови 

производства на нейната територия води до появата на нови високо платени професии, както 

в сферата на производството (далекосъобщения, преработваща промишленост, компютърна и 

комуникационна техника, електронни и оптични продукти и т.н.), така и в областта на 

услугите - юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности, технически 

изпитания и анализи, консултантски дейности по управление и други. Част от работещите в 

предприятията на територията на общината са приходящи от съседни общини, където 

възможностите за професионална реализация са много по-малки. 
Таблица 11 Средна годишна работна заплата по отрасли 

Средна годишна работна заплата в община Марица по отрасли 

(Левове)

Отрасли 2005 2006 2007 2008 2009 

Общо 3908 4365 5285 5960 7362

Селско, ловно и горско стопанство 2297 2458 3836 4059 5470

Добив, без добива на енергийни суровини …. …. …. 4012 ….

Производство на хранителни продукти, напитки и 

тютюневи изделия 5259 5762 6336 4901 ….

Производство на текстил и облекло 1845 1811 1893 7451 ….

Производство на обработени кожи без косъм и 

изделия от тях …. 2238 2312 7451 ….

Производство на дървен материал и изделия от него, 

без мебели 2092 2353 3445 …. ….
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Производство на хартия и картон; издателска дейност 2092 2508 2707 4234 ….

Преработваща промишленост …. …. …. …. 8570

Производство на химични вещества, продукти и 

влакна 2080 2027 2529 3669 ….

Производство на изделия от каучук и пластмаси 1858 2034 2301 4902 ….

Производство на продукти от други неметални 

минерални суровини 3699 2969 3044   ….

Металургия и производство на метални изделия, без 

машини 2978 3042 4051 6436 ….

Производство на електро-, оптично и друго 

оборудване .. 2486 2618 …. ….

Преработваща промишленост, н.д. 2605 3606 4942 …. ….

Далекосъобщения …. …. …. 2496 4186

Строителство 2361 2294 2360 5179 5378

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки 

за домакинството 2764 3218 3428 3986 4631

Хотели и ресторанти 1692 1652 2302 2749 3190

Транспорт, складиране и съобщения 2891 2965 3348 4347 4900

Операции с недвижими имоти и бизнесуслуги 2449 2224 4694 3013 3440

Образование …. …. …. 6468 6676

Здравеопазване и социални дейности 1988 1998 2398 2910 ….

Други дейности, обслужващи обществото и личността 2578 2898 3467 4189 3988

Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни 

дейности, технически изпитания и анализи, 

консултантски дейности по управление …. …. …. 4332 5356

Производство на компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти …. …. …. 7374 ….

Дейности в областта на информационните технологии 

и информационните услуги …. …. …. 2267 ….

Производство, некласифицирано другаде; ремонт и 

инсталиране на машини и оборудване …. …. …. 4182 ….

Хуманно здравеопазване и социална работа …. …. …. …. 4149

Административни и спомагателни дейности …. …. …. …. 3039

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
С навлизането на големите производствени фирми в икономическата структура на 

общината се променя строежа и разпределението на работната ръка между видовете 

предприятия. Нарастването на производството води до увеличаване на заетите лица, като най-
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голям дял поемат създадените в последните години т.н. „средни” и „големи” предприятия с 

персонал до 250 и над 250 души. 
Таблица 12 Заети и наети лица по видове предприятия по години 

2007 Заети лица Наети лица 

Общо 6136 5706 

Микро до 9 заети 1144 745 

Малки от 10 до 49 1394 1373 

Средни от 50 до 249 ... ... 

Големи с над 250 ... ... 

   

2008 Заети лица Наети лица 

Общо 10403 9908 

Микро до 9 заети 1334 891 

Малки от 10 до 49 1559 1524 

Средни от 50 до 249 2207 2198 

Големи с над 250 5303 5295 

   

2009 Заети лица Наети лица 

Общо 8388 7721 

Микро до 9 заети 1599 992 

Малки от 10 до 49 1728 1679 

Средни от 50 до 249 1893 1885 

Големи с над 250 3168 3165 

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
Икономическата криза се отразява и на средния годишен брой на наетите по трудово и 

служебно правоотношение в община Марица. За периода 2007-2009 г. броят на заетите и 

наетите лица спада. Въпреки това, развитието на промишлените зони на територията на 

общината ще продължава да привлича квалифицирана работна ръка както от съседните 

общини, така и от административния център на областта – град Пловдив.  

Нарастването на печалбата на местните предприятия е доказателство за успешното 

развитие на стопанския сектор и предпоставка за повишаване на благосъстоянието на нейните 

жители. 
Таблица 13 Печалба на местните предприятия по години 

Печалба на местните 

предприятия по години 
2007 2008 2009 

Общо (хил.лева) 39412 56309 58251 

Микро до 9 заети 3951 5272 7481 
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Малки от 10 до 49 6125 9278 6532 

Средни от 50 до 249 .... 11250 8522 

Големи с над 250 .... 30509 35716 

    

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
Развитата икономическа база и създадените от общинската администрация условия 

(инфраструктура, комуникации, здравни, образователни, социални, културни и др.), както и 

нарасналите финансови възможности на населението предопределят увеличаването на 

сградния и жилищен фонд. За периода 2005-2010 г. и особено през последните 3 години на 

анализирания период се отчита ръст в броя на сградите и частните жилища. Като полезната 

площ (м2) се е увеличила над 2 пъти. 
 

Таблица 14 Полезна площ на сградите и частните жилища в Община Марица 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Полезна площ (м2) 1450 2300 1202 6955 1979 3883

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
 

 

Фиг. 8 Динамика на ръста на жилищното и сградно строителство в община Марица 

 
Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 

Анализираните данни за състоянието на промишлеността в община Марица през 

периода 2005-2010 г. показват положителна тенденция в развитието на сектора, обусловена от 

добре изградената инфраструктура и създадените адекватни административно-социални 

условия. 
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Човешки ресурси 

По брой на населението общината заема пето място в Пловдивска област - 31 451 души. 

Динамиката на населението в община Марица от 2005 г. насам показва трайна 

тенденция на намаление, като в периода 2005 – 2008 г., населението на общината е намаляло с 

551 души. През периода 2009 - 2010 г. включително има слабо нарастване с 4 души. 
 

Фиг. 9 Динамика на населението в Община Марица 

 
Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 

  

Отрицателният естествен прираст е основна причина за намаляване на броя на 

населението в общината. 

 
Таблица 15 Естествен прираст на населението в Община Марица 

 

Население Естествен прираст 
Години 

мъже жени мъже жени 
Общо 

2005 15 876 16 187 -117 -80 -197 

2006 15 792 16 110 -143 -95 -238 

2007 15 678 16 038 -118 -85 -203 

2008 15 588 15 924 -115 -137 -252 

2009 15 575 15 872 -81 -89 -170 

2010 15 586 15 865 -107 -82 -189 

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
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Фиг. 10 Естествен прираст на населението в Община Марица 

 
 

Независимо от обстоятелството, че възрастовата структура на населението на Община 

Марица е по-добра по състав от други близки общини от областта, процесът на застаряване е 

очевиден. Възрастовите групи, гарантиращи възпроизводството на населението по естествен 

път все повече намаляват своя състав.  

Подобряването на икономиката, оттам на доходите и преодоляването на 

психологическата бариера у младите хора да имат повече от едно дете ще окажат 

положително въздействие на този процес. 

 Съотношението на населението по признака пол през анализирания период се запазва 

относително постоянно и е 49:51 в полза на жените. 
 

Таблица 16 Население в община Марица под, във и над трудоспособна възраст и пол 2005-2010 г. 

Възрастови трупи (брой) 

  Общо 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 + 

2005 32 063 1 334 1 436 1 631 2 045 1 996 2 260 2 150 2 058 2 060 2 150 2 093 2 367 8 483

Мъже 15 876 691 752 836 1 019 1 070 1 186 1 102 1 031 1 065 1 071 1 075 1 189 3 789

Жени 16 187 643 684 795 1 026 926 1 074 1 048 1 027 995 1 079 1 018 1 178 4 694

                              

2006 31 902 1 371 1 426 1 539 2 037 1 978 2 157 2 200 2 150 1 988 2 147 2 127 2 226 8 556

Мъже 15 792 726 735 777 1 023 1 051 1 131 1 153 1 086 1 004 1 080 1 118 1 089 3 819

Жени 16 110 645 691 762 1 014 927 1 026 1 047 1 064 984 1 067 1 009 1 137 4 737

                              

2007 31 716 1 373 1 424 1 489 1 920 1 940 2 122 2 274 2 161 1 989 2 095 2 163 2 238 8 528

Мъже 15 678 731 717 775 975 1 005 1 121 1 194 1 117 982 1 074 1 110 1 086 3 791

Жени 16 038 642 707 714 945 935 1 001 1 080 1 044 1 007 1 021 1 053 1 152 4 737
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2008 31 512 1 376 1 434 1 389 1 842 1 968 2 041 2 327 2 130 2 016 2 097 2 159 2 162 8 571

Мъже 15 588 740 717 736 937 993 1 111 1 208 1 098 1 025 1 082 1 083 1 050 3 808

Жени 15 924 636 717 653 905 975 930 1 119 1 032 991 1 015 1 076 1 112 4 763

                              

2009 31 447 1 404 1 379 1 397 1 722 2 050 1 942 2 359 2 132 2 049 2 102 2 151 2 108 8 652

Мъже 15 575 766 689 752 876 1 038 1 037 1 246 1 110 1 044 1 068 1 077 1 025 3 847

Жени 15 872 638 690 645 846 1 012 905 1 113 1 022 1 005 1 034 1 074 1 083 4 805

                              

2010 31 451 1 448 1 378 1 444 1 611 2 043 2 007 2 294 2 169 2 055 2 102 2 152 2 050 8 698

Мъже 15 586 778 714 759 824 1 024 1 077 1 217 1 126 1 035 1 085 1 056 1 035 3 856

Жени 15 865 670 664 685 787 1 019 930 1 077 1 043 1 020 1 017 1 096 1 015 4 842

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
 

По местоживеене на населението общината е от селски тип. Близостта до голям 

индустриално-административен център, какъвто е град Пловдив, предопределя преливането на 

жители на общината към и от него, в търсене на работа, по-добри условия за обучение и 

социални и битови придобивки, които предлага големия град, особено за младите хора. 

Средната възраст на населението в общината по данни на ТСБ-Пловдив се запазва постоянна 

през анализирания период – около 45 години. 

 
Таблица 17 Механичен прираст на населението в Община Марица 

Население Механичен прираст 
Години 

мъже жени мъже жени 
Общо 

2005 15 876 16 187 57 33 90 

2006 15 792 16 110 59 18 77 

2007 15 678 16 038 4 13 17 

2008 15 588 15 924 25 23 48 

2009 15 575 15 872 68 37 105 

2010 15 586 15 865 118 75 193 

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
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Фиг. 11 Механичен прираст на населението в Община Марица 

 
Характерно за Община Марица е механично движение в положителна посока, като 

устойчиво броят на заселилите се в общината надхвърля броя на изселилите се. Това може да 

се обясни със завръщане към родните места на хора след трудоспособна възраст, мигрирали 

преди години към Пловдив и други градове. Причина за това е и инвестиционният бум в 

общината, който създаде нови работни места и намали миграционния натиск към населението 

в трудоспособна възраст. Бурното развитие на стопанския сектор и подобрените през 

последните години социално-битови условия привличат все повече хора в трудоспособна 

възраст към общината. 

Общият извод, който се налага е, че в резултат на естествен и механичен прираст 

населението в община Марица за периода 2005–2010 г. намалява с 612 души. 

Демографска криза се забелязва във всички села на община Марица. 

 
Таблица 18 Прираст на населението в Община Марица 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Населени места 

Общо Общо Общо Общо Общо Общо 

  Община Марица       32 063 31 902 31 716 31 512 31 447 31 451 

   с. Бенковски             1 382 1 358 1 343 1 336 1 368 1 367 

   с. Войводиново          2 018 2 002 1 957 1 954 1 958 1 971 

   с. Войсил                1 019 1 026 1 049 1 047 1 022 1 007 

   с. Граф-Игнатиево     2 015 1 990 1 983 1 925 1 887 1 898 

   с. Динк                  818 827 840 839 847 854 

   с. Желязно               397 393 396 399 400 393 

   с. Калековец             2 500 2 509 2 497 2 516 2 544 2 560 

   с. Костиево              1 787 1 778 1 772 1 785 1 791 1 783 

   с. Крислово              654 656 641 646 652 655 
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   с. Маноле                2 996 2 969 2 987 2 954 2 938 2 905 

   с. Манолско Конаре  768 747 726 710 696 713 

   с. Радиново              720 715 718 712 709 687 

   с. Рогош                 3 128 3 125 3 108 3 109 3 089 3 079 

   с. Скутаре               2 294 2 315 2 337 2 336 2 357 2 368 

   с. Строево               1 810 1 782 1 744 1 718 1 703 1 682 

   с. Трилистник            861 868 855 843 833 862 

   с. Труд                  3 962 3 922 3 870 3 823 3 814 3 839 

   с. Царацово              2 215 2 216 2 201 2 190 2 179 2 188 

   с. Ясно поле             719 704 692 670 660 640 

 

Безработица, трудова заетост 

Независимо от динамиката на естествения и механичен прираст на населението на 

община Марица, средният брой на лицата в трудоспособна възраст остава непроменен, като за 

анализирания период има намаление на броя на хората в трудоспособна възраст през 2010 г. 

спрямо 2005 г. със 75 души.  
Таблица 19 Население под, във и над трудоспособна възраст 

Година Под трудоспособна В трудоспособна Над трудоспособна 

2005 4 791 18 948 8 324 
2006 4 711 18 973 8 218 
2007 4 602 18 979 8 135 
2008 4 540 18 954 8 018 
2009 4 496 18 941 8 010 
2010 4 539 18 873 8 039 

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
 

Фиг. 12 Население под, в и над трудоспособна възраст в община Марица 

 
Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
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Към края на 2010 г. делът на лицата в трудоспособна възраст е 60% от населението на 

общината; под трудоспособна – 14,44% и над трудоспособна възраст – 25,56%. 

По данни на ТЦБ-Пловдив за 2010 г., обхващащи населението на общината над 15 

години, може да се направи извода, че общияг брой на икономически активните мъже 

превишава икономическата активност на жените; заетостта на икономически активните мъже 

е по-висока от тази на жените; безработицата и при двата пола е почти идентична. Като 

позитивен факт се приема това, че коефициентът на безработица е в пъти по-нисък, отколкото 

коефициентът на заетост, което означава, че по-голяма част от икономически активното 

население работи. (Таблица 20) 

 
Таблица 20 Икономически активно население в Община Марица 

Икономически активни - брой Коефициенти - % 

Население 
Общо Заети Безработни

Икономически 

неактивни - 

брой 
Икономическа 

активност 
Заетост Безработица

Общо 13181 10949 2232 14499 47,62 39,56 16,93 

Мъже 7262 5958 1304 6433 53,03 43,50 17,96 

Жени 5919 4991 928 8066 42,32 35,69 15,68 

Източник: Териториално статистическо бюро - Пловдив 
През 2008 г. по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” в 11 

населени места е осигурена заетост на 80 души предимно от ромската общност, които са 

преминали професионално обучение. Реализираният от общината проект е на стойност 184 

320,19 лв.  

През 2009 г. по същата програма, с бенефициенти в 13 села, са обучени и назначени 75 

човека (стойността на проекта е 143 362,00 лева) и 2010 г. още 50 души са получили 

професионално обучение и осигурена заетост (стойност на проекта – 66 592,44 лева). 

За повишаване на заетостта и включване в пазара на труда на представителите на 

малцинствените групи и трайно безработните лица (предимно без образователен ценз и 

професия), община Марица през 2010 година започва изпълнение на проект „Нов избор - 

развитие и реализация”, който приключва през 2012 г. и обхваща 17 населени места. По 

проекта общината партнира с АЗ и ДБТ „Марица”. Назначени са 45 работници за длъжност 

„Работник облицовки и настилки”, „Работник поддръжка на сгради”, „Общ работник 

поддържане на сгради”. Осигурена е заетост на 45 човека - обучени и назначени лица. 
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Здравеопазване 

Населението на общината се обслужва здравно предимно от общопрактикуващи 

лекари. Към началото на 2011 г. броят на общопрактикуващите лекари е 21, а на 

стоматолозите – 22, които ползват за кабинети предоставени от общината помещения. 

Кабинетите са обзаведени според изискванията на съвременната медицина и отговарят на 

стандартите заложени от „Националната здравноосигурителна каса”. 

 
Таблица 21 Лекари, стоматолози и обслужващ персонал в сдравните заведения в Община Марица 

Лекари 

Години 
общо 

в т.ч. 

общопрактикуващи

Стоматолози

Персонал със средно 

специално медицинско 

образование и със 

степен "специалист", 

завършили медицински 

колеж 

2005 20 20 28 2 

2006 19 19 29 2 

2007 19 19 26 18 

2008 20 19 22 20 

2009 17 16 27 22 

2010 16 16 22 18 

Източник: Данни на Национална здравноосигурителна каса.  

 

Фиг. 13 Медицински персонал в Община Марица 

 
За подобряване на здравната инфраструктура община Марица е инвестирала 164 737,00 

лева за ремонт и благоустройства на здравните служби в селата Калековец, Радиново, 

Скутаре, Строево, Ясно поле и Костиево. 
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Образование 

Училищната структура и мрежа в община Марица е съобразена с действащите 

законови и подзаконови документи, с местните, държавните и европейските стратегии за 

развитие на образованието. Образователната система обхваща учениците от I до VIII клас. 

 

 
Таблица 23 Образователна система в Община Марица 

І-ІV клас V-VІІІ клас 

Години Училища 
Паралелки Учители Учащи Паралелки Учители Учащи Завършили

2005/2006  16 56 71 1143 55 103 1162 211 

2006/2007  16 54 74 1138 52 102 1073 196 

2007/2008  16 59 70 1158 49 101 1040 168 

2008/2009  14 55 71 1156 48 91 1027 167 

2009/2010  14 63 69 1194 48 92 898 189 

2010/2011  13 60 63 1102 48 95 896 129 

Източник: Териториално статистическо бюро – Пловдив 

 

Фиг. 14 Учащи лица по години 

 
През 2008-2009г. по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа4 в 

община „Марица” бяха закрити 2 основни училища в селата Манолско конаре и Ясно поле ,а 

през 2009-2010г НУ в с Трилистник През учебната 2010-2011 г., училищната мрежа се състои 

от 13 общообразователни училища. 

Шест от училищата разполагат със собствен автобус за извозване на пътуващите 

ученици. 
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За последните няколко години община Марица е инвестирала 2 290 470,00 лева за 

ремонт и обновяване на училищната база, включващо и изграждане на спортни площадки, 

компютърни кабинети и учебни работилници. За модернизация на училищните кабинети са 

закупени компютърни конфигурации и софтуер, климатици, системи за наблюдение и друго 

училищно оборудване за 97 887 лева. 

По програма "Енергоефективно саниране на училищни сгради" през 2007 г. са 

ремонтирани 2 училища - в с. Труд и в с. Маноле за 181 330 лева, като след ремонта едното 

училище преминава на алтернативно гориво. Подменена е и старата дограма с нова PVC в 

двете учебни заведения. 

По проект "Красива България" (2009-2010 г.) са ремонтирани ОУ "Св. Св. Кирил и 

Методий" с. Костиево и ЦДГ "Синчец" с. Скутаре. Извършена е подмяна на дограма, ремонт 

на покрив, полагане на външна топлоизолация и боядисване. За ремонта на двата обекта са 

вложени 198 047 лева. 

През 2010 г. общината започва изпълнение на проект „Подобряване на енергийната 

ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица”, по ОП 

„Регионално развитие” на стойност 4 138 966,00 лева, по който се предвиждат дейности за 

повишаване на енергийната ефективност на общинска-образователна инфраструктура и 

въвеждане на мерки, гарантиращи използването на ВЕИ в четири училища и три детски 

градини. 
Таблица 24: Детски градини в община Марица за периода 2006 - 2010 г. 

        (Брой)

Места Педагогически 
персонал Деца 

Години Детски 
градини 

общо на 100 
деца общо 

 в т.ч. 
детски 
учители 

Детски 
групи 

общо в т.ч. 
момичета 

2006/2007 2) 15 1043 116 89 84 43 897 463
2007/2008 2) 15 925 102 89 84 43 910 435
2008/2009 2) 15 913 96 87 82 41 955 448
2009/2010 2) 15 913 92 87 82 41 966 460
2010/2011 2) 15 938 89 89 84 42 1049 478

1) Вкл. несамостоятелни полудневни детски градини 

2) Без несамостоятелни полудневни детски градини 

Източник:Териториално статистическо бюро – Пловдив 

На територията на община Марица функционират 15 детски градини. Броят им и 

капацитетът се запазват постоянен през последните години. За учебната 2010/2011 г. броят на 

децата в градините се увеличава с 83. 
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Като част от грижите за децата, община Марица е инвестирала над 750 000 лева в 

реконструкция и модернизация на детските заведения в селата за периода на изпълнение на 

ОПР. 

 

Социални услуги 

Социалните услуги са част от системата за социално подпомагане, чиято цел е 

преодоляване на социалната изолация на най-уязвимите групи от населението. През 

анализирания период общината непрекъснато е разширявала социалните услуги, 

предоставяни в общността. 

На територията на Община Марица функционират: 

• Социален дом за хора в риск - с. Калековец, изграден през 2008 г. на стойност 

223 461,00 лева (по СИФ); 

• Дневен център за възрастни хора в пенсионна възраст в с. Строево, през 2008-

2009 г., за 389 096,73 лв., по програма ФАР 2006 - "Деинституционализация 

посредстовм предоставяне на услуги в общността за рискови групи". Центърът е 

за самотноживеещи хора на пенсионна възраст и осигурява пълно обслужване 

през деня на минимум 40 възрастни хора чрез предоставяне на комплекс от 

медицински, социални и образователни услуги; 

• Дом за възрастни хора с физически увреждания в с.Ясно поле, етап 1 (2009 г.) на 

стойност 469 200,00 лв по СИФ /Социално инвестиционен фонд/. Домът е с 

капацитет 50 души. През 2010 г. е изграден и вторият етап на стойност 949 

419,95 лева, по проект "Красива България". 

В подкрепа на хората в неравностойно положение и за повишаване на тяхното 

благосъстояние и социална среда община Марица е разработила и реализирала следните 

проекти: 

• Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни 

видове увреждания и самотно живеещи хора в Община Марица - дейности 

"Социален асистент" и "Домашен помощник" – изпълнен в 10 населени места от 

общината през 2008-2009 г. на стойност 67 530,26 лева по ОП "Развитие на 

човешките ресурси". Назначени са 23 човека, които оказват помощ на 42 лица с 

физически увреждания. 

• Подпомагане с хранителни продукти социално слаби семейства в 19 населени 

места. Проектът е изпълнен през 2008 г. по фонд "Социално подпомагане”. 
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• Социална грижа и помощ у дома за хора с увреждания и самотноживеещи 

възрастни хора от селищата на общината – реализиран 2009-2010 г в 11 

населени места в общината: с. Скутаре, с. Желязно, с. Крислово, с. Граф 

Игнатиево, с. Калековец, с. Динк, с. Царацово, с. Строево, с. Труд, с. Рогош, с. 

Маноле. Проектът е на стойност 113 004,01 лева, по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”. Обгрижвани са 34 самотноживеещи възрастни хора и хора с 

увреждания. По проекта са обучени и назначени 10 социални асистента и 7 

домашни помощника. 

• В процес на изпълнение е проект „Спокойствие за възрастни хора с трайни 

увреждания и самотно живеещи хора чрез получаване на подкрепа и внимание у 

дома” 2010–2012 г., в 16 населени места - Бенковски, Войводиново, Войсил, 

Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Рогош, Скутаре, 

Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле. Проектът е на стойност 

194 792 лева, по ОП "Развитие на човешките ресурси". Обучени и наети са 25 

социални асистенти и 15 домашни помощници, които да обгрижват общо 70 

потребители. 

• Проект в процес на изпълнение „Подкрепа за достоен живот” в 13 населени 

места (2010-2012 г.), на стойност 123 436,75 лева по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”. Прилага се нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда, 

като е въведен принципа „индивидуален бюджет”, т.е всеки потребител на 

социалната услуга „Личен асистент” е обгрижван в рамките на индивидуален, 

специално разработен за него индивидуален план и по този начин в национален 

мащаб се разчупват създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. 

За подобряване на социалната среда общината предвижда изграждане на 

многофункционален „Общностен център за деца и семейства в община Марица" на стойност 

794 138,00 лева. Целта е да се постигне превенция на социалното изключване и намаляване 

на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие посредством 

изграждането на общностен център за деца и семейства и повишаване качеството и 

количеството на социалните услуги за деца до 7 г. и техните родители. Центърът ще обедини 

архитектурно и функционално в една сграда „Център за деца и семейства" и „Целодневна 

детска градина" с обща застроена площ на сградата 555 м2. 

За по-добра интеграция на ромското население, Общината е разработила „Общинската 

програма за развитие и интегриране на ромската общност в община “Марица” 2007– 2013 г.”. 

Тя обхваща следните направления на социално-икономическия:  
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- Стопански дейности – озеленяване, търговия, благоустройство, строителство и други;  

- Образование, възпитание, просвета;  

- Здравеопазване;  

- Безработица и социално подпомагане;  

- Култура  

- Териториално селищно устройство на ромските квартали и опазване на обществения ред.  

Във всяко населено място е създаден Клуб на пенсионера, чиято поддръжка и режийни 

се поемат от общината. 

Община Марица е пряко ангажирана в реализацията на различни социални дейности и 

е натрупала значителен опит. Изградената система от социални услуги функционира добре и 

обхваща хора от различни възрасти и социални групи. Разполага с добра материална база и е 

обезпечена с необходимите квалифицирани кадри. 

 

Култура 

Обликът на културния живот в община Марица се определя от богатото културно-

историческо наследство; наличието на народни читалища, както и от активната дейност на 

сдружения с идеална цел и творчески съюзи. На територията на общината работят 18 

читалища. За периода 2005–2010 г. броят на читалищата се увеличава с 2. Сградите са 

многофункционални; всички разполагат със зали за провеждане на тържества, театрални, 

художествени и кинопрожекции. Към читалищата са създадени библиотекии и музейни 

сбирки. Общия библиотечен фонд възлиза на 143 161 екземпляра - художествена, детска, 

енциклопедична, справочна, научна литература. Развива се успешно и местна художествена 

самодейност. Читалищата се финансират пряко от общината, като само за периода 2007-2010 

г. в тях са инвестирани 1 353 424 лева. 

През 2009 г. е проведен I-вия Общински етнофестивал „Пеем, танцуваме и живеем 

заедно в село Костиево 2009”, посветен на 8-ми април - Международен ден на ромите, 

финансиран от община Марица. Проведени са 6 концерта на талантите; 1 галаконцерт на 

първенците на 8-ми април с награждаване. Във фестивала са взели участие 550 изпълнители 

участници и 5 500 зрители от 19-те села на общината. Изработени са 24 бр. DVD в две части; 

1 диск със снимки от вечерите на талантите, 1 голям и 5 малки транспаранти. 

През 2010 г. 4 читалищни библиотеки (в селата Бенковски, Граф Игнатиево, Труд и 

Царацово) са включени в програмата "Глобални библиотеки - България”. Осигурени са нови 

компютърни работни станции и безплатен достъп до интернет; проведено е обучение на 

библиотечни работници; ремонтирани са помещения и е доставено ново обзавеждане. 
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 Направен е основен ремонт на читалищата в селата: Маноле, Трилистник, Радиново, 

Граф Игнатиево, Скутаре, М. Конаре, Труд и Войводиново. Закупена е компютърна техника 

за читалищата в селата Рогош, Войводино и Костиево. 

 Изграден е и функционира „Младежки културно-информационен център” в с. Труд. За 

културното развитие на общината допринася и стартиралият към настоящия момент проект 

„Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица” по ОП „Регионално 

развитие” на стойност 423 090 лева. Неговото изпълнение ще допринесе за сближаване на 

отделните социални групи, етническа интеграция, повишаване на икономическото, социално 

и културно равнище на територията на Общината. 

Богатото тракийско наследство и археологическите разкопки на тракийските могили в 

региона дават възможност на общината да създаде с европейски и собствени средства база за 

развитие на културния туризъм чрез изграждане на информационен център, включващ 

експозиция на местни археолочиески находки. 

Общината може да заложи на алтернативните форми на традиционния туризъм – 

селски, културно-познавателен, конен, екотуризъм и др.  

Специфичните природни ресурси на общината създават благоприятни условия за 

развитието на екологичен и целогодишен туризъм. Община Марица има потенциал за 

развитието си като туристически район на база на културно-историческото си наследство и 

откритите в земите й археологически артефакти от времето на тракийските царе. 

Това ще създаде заетост, изграждане на модерна туристическа инфраструктура и 

устойчиво развитие и динамика в населените места на общината, иницииране на гражданска 

активност, сдружаване и единна работа за съхраняване на природните и културно-

исторически ресурси, създаване на трудова заетост в района. Туристическият потенциал в 

селата може да се разработи като цялостен туристически продукт и да бъде обвързан като 

туристическа дестинация в офертите на туристически агенции. 

Независимо от потенциалните възможности за туристическа дейност туризмът все още 

няма принос в икономическото и социално развитие на общината. 

Развитието на отрасъла ще динамизира икономическото развитие на района. При 

определянето на стратегическите цели и насоки за развитието на община Марица приоритетно 

място трябва да заемат селския и културно-историческия туризъм. 
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Спорт и отдих 

Дейностите в областта на спорта са пряк изразител на общата политика за повишаване 

на здравния статус на населението и имат за цел подобряване и активизиране на физическото 

възпитание, спорта и туризма.  

За децата през последните години са изградени 5 детски площадки в селата Скутаре, 

Царацово, Ясно поле, Крислово и Трилистник, като общината е вложила 49 840 лева за 

изграждането им. 

Поради липса на ресурси спортната дейност в Община Марица е слабо развита. 

Въпреки това общинската администрация е успяла със собствени средства да изгради и 

реконструира 4 селски стадиона. 

Най-добре разработена и поддържана е спортната база на с. Войводиново - с традиции 

на национално значение за конния спорт. Спортната конна база "Хан Крум", построена през 

1981 г., е най-голяма на Балканския полуостров с 5 000 зрителски места, ресторант и лятна 

градина, общо върху 90 /ха/. 

Ежегодно се провеждат масови прояви - щафети, крос, спортни турнири. Най-добре са 

развити спортовете хандбал, футбол, шахмат, лека атлетика. За поддържане на общото 

физическо здраве, населението ползва откритата и закрита /физкултурни салони/ спортна база 

на училищата, която няма необходимия капацитет и не е в добро състояние. За анализирания 

период са изградени 3 спортни площадки към училищата в селата. 

Спортни клубове регистрирани по  ЗЮЛНС: 

На територията на общината са създадени 13 футболни клуба, 2 хандбални, 1 шахматен 

клуб и 1 баскетболен клуб, както и Обединен спортен клуб”Хеброс” 

Клубовете към община”Марица” се състезават с голям успех в държавните игри на 

малките селища провеждани ежегодно. Хамбален клуб с.Труд участва в държавните 

първенства и турнири,където завоюват призови места. В момента реално имаме 5 състезателя 

в различните национални гарнитури.  

Благоприятните условия за отдих на населението по поречията на реките и покрай 

изкуствените открити водни площи се използват съвсем хаотично. Пустеят водните 

съоръжения при с. Граф Игнатиево, с. Труд, с. Войводиново. Замърсяването с битови, 

производствени и строителни отпадъци по водните течения и прилежащите площи 

продължава. 

Необходимо е да се подпомогнат инициативите на ентусиасти по места за 

активизиране на общността и с финансовата помощ от общинската управа, добрите природни 

дадености да се превърнат в "зони за отдих и спорт" за местното население и за областта. 
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Техническа инфраструктура 

Всички населени места на територията на общината са водоснабдени и 

електроснабдени, обезпечени са с телефонни и транспортни връзки, които осигуряват добра 

комуникация и обслужване. На територията на общината има пълно покритие на 3 мобилни 

оператора. 

 

Транспортна инфраструктура 

Транспортните връзки на общината със съседните общини и останалите части от 

страната се осъществяват посредством автомобилен и железопътен транспорт. Гъстотата на 

пътната мрежа е над средните стойности за страната и продължава да се развива. Повечето 

пътища преминават през населените места. 

Община Марица е разположена центрично в България, ЮЦР и в Пловдивска област. 

Това местоположение обуславя преминаващите през територията и множество важни авто и 

ЖП - транспортни артерии от национално и два (№ VIII и № IV) транспортни "коридора" от 

международно значение. 

През територията на Общината преминава участък от автомагистрала "Тракия": 

ОЕТК № 4 - Централна Европа - Румъния (Калафат)-Видин – София – Пазарджик – Пловдив – 

Хасково – Свиленград - Турция (Одрин) – Азия. 

ОЕТК № 8 – Албания - Македония (Крива паланка) – Кюстендил – София – Пазарджик – 

Пловдив - Стара Загора – Сливен – Бургас – Варна. 

ОЕТК № 9 – Русия – Молдова - Румъния (Гюргево) - Русе-Велико Търново - Стара Загора – 

Хасково – Свиленград - Турция (Одрин) / или Хасково – Кърджали - Гърция (Комотини). 

Транспортната схема на общината е естествено обвързана с тази на областния град 

Пловдив. Пътната транспортна схема е ориентирана към гр. Пловдив. Пътищата са изпълнени 

от предимно асфалтова настилка и паваж в някои населени места. 

 През последните години община Марица е инвестирала 3 075 613 лева в изграждане и 

реконструкция на пътната и улична мрежа. 

Реконструирани са и 3 броя ЖП прелези. 
Таблица 25 Реконструирани и ремонтирани пътища и улици  

ОР улици с. Желязно 19952

ОР улици с. Скутаре 74955

ОР улици с. Ясно поле 34989
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ОР улици с. Динк 49986

ОР улици с. Войводиново 44990

ОР улици с. Калековец 114849

ОР улици с. Крислово 79948

ОР улици с. Труд 119957

ОР улици с. Рогош 119961

ОР улици с. Граф  Игнатиево 74952

ОР улици с. Царацово 99675

ОР улици с. Войсил 29932

ОР улици с. Трилистник 4988

ОР улици с. Радиново 202508

ОР улици с. Костиево 99958

ОР улици с. Маноле 117959

ОР улици с. Строево 59931

Реконструкция на ул."24-та" в с. Войсил 185544

ОР на ул." Л.Димитрова" с. Скутаре 5965

ОР на улици с. Бенковски 97626

ОР на улици с. Манолско Конаре 29957

Асфалтиране на пътните подходи на ж.п. прелези на: 

- Общински път PDV2155 - жп спирка Царацово 

- Общински път PDV2158 - жп гара Скутаре  

- Общински път PDV1159 - Рогош – Трилистник    

13993

ОР общ. път PDV1191 /гр.Общ. Пловдив с.Войводиново/ от км.1+000 до 

км.5+566 
19998

ОР на общински път ІV-80505 / Рогош - Трилистник / 5800

ОР на общ. път PDV1153 /9-ти км. - Бенковски/ от км. 4+456 до км. 7+800    / 

Радиново - Бенковски / 
25000

ОР на общ път М.Конаре-Ясно поле 10000

ОР общ.път PDV1152 /Войводиново - Динк / 10000

ОР общ.път PDV1152 /Войводиново - Динк / 10000

ОР общ. път PDV2155 / Царацово-ж.п.пр ./ 24999

Изгражд. на обслужваща улица за урегул. поземл. имоти-016220, 016184, 

016183, 016182, 016181, 016180, 016179, 016178-с. Маноле  
44927
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Изграждане на селскостопански път №77.42 ЕКАТТЕ 62075 с.Ясно поле 53972

Верт. план. на пътно кръстовище на ул. "Васил Левски", ул. "Иван Вазов" в с. 

Рогош и общински път PDV1159 /с. Рогош - с.Т рилистник/ 
30997

Верт. планир. на паркови алеи с. Труд 9990

Вертикална планировка на площада пред читалището в с. Граф Игнатиево 11020

Верт. планир. площад с. Радиново 29961

Верт. план. ул. тротоари с. Крислово 5978

Вертикална планировка ЦДГ с. Войводиново 39847

Изграждане на път в индустриалната зона на с. Радиново 98304

Довършителни пътни работи за обект " Пътно кръстовище при км. 0+838,76" 117044

Изграждане на общински път ІV-80509, с. Ясно поле-гр. Раковски  46815

Направа на 6 автобусни спирки за с.: Маноле, Бенковски, Крислово, Динк, 

Манолско Конаре и Калековец /било Строево/ 
29970

Изграждане на ограда на площада в с. Войводиново 10614

ОР площад с. Ясно поле 19422

ОР улици с. Труд 27231

ОР улици с. Скутаре 11928

ОР улици с. Войводиново 7479

ОР улици с. Калековец 24617

ОР улици с. Костиево 20804

ОР улици с. Маноле 31896

ОР улици с. Бенковски 23395

ОР улици с. Царацово 23602

ОР улици с. Граф Игнатиево 9626

ОР улици с. Радиново 79793

ОР на общ. път PDV1153 /9-ти км. - Бенковски/ - /Радиново-Бенковски/ 23824

ОР на общ път PDV 1160 / М. Конаре -Я. поле/ 15987

ОР общ. път PDV1152 /Войводиново - Крислво - Динк / 19972

ОР общ. път PDV2155 / Царацово-ж.п.пр ./ 17975

ОР общ. път PDV1191 /гр. Общ. Пловдив с. Войводиново/ 4979

ОР на общ. път PDV1159 /Рогош-Трилистник/ 9992

ОР на общ. път PDV1150 /Крислово-Калековец /  2990

Изгр. пешеходна алея по ул.Калоян и ул. Космос в с. Граф Игнатиево   11995
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Изграждане на тротоар на площад с. Скутаре 3578

Вертикална планировка и ограда на нач. училище "В.Левски" с.Р огош 160000

ОР улици с. Радиново 113947

ОР на път PDV1153 /І-8 – Костиево-Радиново-Бенковски/ от км.0+000 до км 

7+450 
22000

ОР на път PDV1160 / с. М. Конаре-с. Ясно поле/ - от км 0+000 до км 0+700 и от 

км 1+400 до км 3+800 
10995

ОР на път PDV1152 / с. Войводиново-с.Желязно-с.Крислово-с. Динк/- от км 

0+000 до 1+950, от км 2+300 до км 3+000, от км 4+950 до км  8+680  
19992

ОР на път 2155 /с. Царацово -ж.п Прелез /- от км 0+000 до  км 3+730 22499

ОР на път PDV 1191 /гр. Пловдив- с. Войводиново/- от км 0+000,  до км 4+230 4995

ОР на път PDV1159 /Рогош-Трилистник-АМ „Тракия/ - от км 0+300 до км 3+300 

и от км 3+800 до км 4+970 
9991

Изграждане на изкуствени неравности за огр. скороста на МПС на ул."Н. 

Петков" с. Рогош 
2298

 

Енергийна инфраструктура 

Територията на община Марица е изцяло електрифицирана. Изградени са 

допълнително подстанции за да се осигури захранването в разширяващите се индустриални 

зони. 

Успешно продължава и газификацията на частни и общински обекти. 

Към момента на анализирания период са отчетени следните газифицирани обекти: 

• ЦДГ – с. Труд; 

• Газ Метан; 

• БГВ на ел. панели; 

• ОУ – с. Труд. 

Общината е разработила програма за „Енергийна ефективност”. Като част от 

програмата общинската администрация е започнала проект за „Подобряване на енергийната 

ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в Община Марица на 

стойност 4 138 966 лева по ОП „Регионално развитие”. Предвидени са дейности за 

повишаване на енергийната ефективност на общинска-образователна инфраструктура и 

въвеждане на мерки, гарантиращи използването на ВЕИ В четири училища и три детски 

градини в Община Марица: ЦДГ „Бисер" в с. Труд, ЦДГ "Пролет" в с. Рогош, ОУ „Св. Св. 
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Кирил й Методий" в с. Труд, ОУ „Климент Охридски" в с. Скутаре, ОУ „Георги Бенковски" в 

с. Бенковски, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" и ЦДГ „Весела" в с. Калековец. 

Успешно е изпълнен и проект ''Усвояване на добри практики в привличането на 

инвеститори и изграждането на партньорства за ефективно използване на възобновяеми 

енергийни източници в общините Брезово и Марица”, с партньори провинция Бергамо, 

Италия и Национално сдружение за малък и среден бизнес. Проектът е по ОП „Регионално 

развитие”, като целта им е трансфер на ноу-хау и добри практики при привличането на 

инвеститори в областта на възобновяемите енергийни източници. 

 

ВиК инфраструктура 

100% от местното население е с непрекъснато водоснабдяване с питейна вода с 

необходимите качества. За подобряване условията на живот на жителите в общината са 

извършени реконструкции на канализационната и водопроводна мрежа, като на много места 

ВиК мрежата е изцяло подменена, а в селата Радиново, Рогош, Калековец, Костиево и други е 

изградена изцяло канализационна система. 

 

Подмяна уличен водопровод между т. 172-174 с. Калековец 39,903

Канализация с. Трилистник - целеви и ПУДООС/720 254лв./ 720,254

Реконструкция водопровод с. Калековец от РШ-5 до РШ-17 53,294

Изграждане на канал. по улици с о.к. 113-о.к. 110-о.к.148 с. Калековец 33,951

Изграждане на канализация с. Радиново подобект-Главен клон II 491,830

Канализация на с. Костиево - Главен колектор извън регулация подобект: 

От заустване до РШЗ при км +342 

799,998

Изграждане уличен водопровод в кв. 63 и кв. 68 с. Царацово 25,856

Изграждане уличен водопровод-о.т. 203, о.т. 36 до о.т. 37 с. Маноле 20,182

Изграждане на уличен водопровод от о.к. 134 до о.к. 135а с. Скутаре 2,658

Изгр. на ул.водопр.от о.к.58 до о.к.61 и от о.к.8- о.к.2 до о.к.1 

с.Трилистник 

11,120

Подмяна на гл. клон на водопр. мрежа с. Рогош от км. 0+000 до км.1+376 

- общ. Марица - МРРБ 

580,252

Подмяна на гл. клон на водопр. мрежа с. Рогош - МРРБ 1,434

Канализационна мрежа - с. Рогош       1,500,483

 Канализация централна зона с. Скутаре -подоб. :1.Част от главен клон 1 499,929
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от о.т. 987 до о.т. 49; 2.Преминаване под ж.п. линия; 3.Главен клон 1 от 

о.т.41до о.т.90 

Канализация на с. Калековец с подоб.: 1.Главен колектор І;2.Канализация 

на кв.78,79 и 80/Главен колектор ІІІ  

999,978

Канализация с. Костиево -ПУДООС  1,199,605

Канализация с. Трилистник - ПУДООС  1,276,128

Канализ. с. Войсил - ПУДООС  988,578

Канализ. с. Калековец - ПУДООС  200,000

Канализация с. Трилистник  500,000

Изграждане канализация на северен обходен път с. Радиново 192,792

Изграждане водопроводна мрежа с. Радиново подобект-Главен клон ІІ 91,944

Изграждане канализация за дъждовни води на ул.13-та, с. Бенковски  39,999

Изгр. канализ. ул. ”Иван Вазов”, кв. 30 с. Калековец  11,996

Изграждане водопроводна мрежа с. Калековец 50,893

Изграждане водопроводна мрежа с. Трилистник 78,087

Канализация с. Строево 900,000

Канализация с. Скутаре 999,980

Канализ. с. Войводиново - ПУДООС – договор №6820/984 724,42лв./  984,724

Канал. с. Войводиново 800,020

ОР Площадкова водопроводна инсталация ОУ с. Царацово 4,208

Изграждане водопроводна мрежа с. Калековец 9,990

Канализация с. Калековец 1,148,900

Канализация с. Костиево 1,080,000

Канализация с. Радиново-Изграждане на сградни отклонения и ДШ на 

кл.14 

6,000

Канал. с. Войводиново 199,973

Канализация с. Строево  99,992

Канализация с. Строево 799,999

Канализация с. Трилистник 447,894

Канализация с. Войсил 441,974

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 

води в с. Трилистник 

2,814,818 
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Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 

води в с. Бенковски 

     5,865,680

 

За анализирания период община Марица е инвестирала над 27 милиона лева във ВиК 

структурата в населените места. Осигурено е и водоподаване към индустриалните зони, 

изгражда се и канализация.  

По данни на ИСУН към момента общината е започнала изпълнение на 4 проекта за 

Техническа помощ за цялостно изграждане на водопровод и канализация за 4 населени места: 

за с. Скутаре на стойност 264 450 лева; за с. Труд – за 292 450 лева; за с. Граф Игнатиево - за 

254 500 лева и за с. Царацово – 254 500 лева. 

Комуникационни системи 

Телефонната съобщителна система е най-масово разпространена, всички населени 

места и урбанизирани територии са телефонизирани. 

С пълно покритие по територията на общината са Мобилтел, Глобул и Вивател. 

Мрежата от пощенска станция покрива всички населени места. Предоставят се услугите - 

доставка на писма, пратки, колети, изплащания на пенсии и пощенки записки. 

Ефирни телевизионен и радиосигнали покриват цялата община. Населението има 

достъп до кабелна и сателитна телевизия. 

През последните години са изградени подземна оптична кабелна мрежа в и между с. 

Труд, с. Граф Игнатиево и с. Строево, както и между с. Войводиново, с. Скутаре, с. Рогош и с. 

Маноле. Оптична кабелна мрежа е прекарана и в село Манолско Конаре.  

 Община Марица със собствени и с привлечени средства е закупила за децата в 5 

основни училища компютърни конфигурации и софтуер на стойност 27 944 лева, като се 

предвижда създаване на компютърни учебни зали във всички училища на територията на 

общината. 

По проект „Ефективна, прозрачна и почтена община” по ОП „Административен 

капацитет”, на стойност 513 214 лева, общината, на база електронните комуникации, 

актуализира и надгражда официалния си сайт, с цел повишаване на функционалността, 

възможност за обратна връзка и достъпност на населението до документооборота. 

Общинската администрация е внедрила он-лайн услуги, предназначени за училища, 

публични институции и граждани. През 2010 година са закупени и внедрени в общината 

нови модули към АКС на обща стойност 6 000 лева: 

• Наказателни постановления; 

• Регистър на договорите; 
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• Регистър на проекти; 

• Регистър на обществените поръчки; 

• Регистър кучета. 

Внедрени са: 

• АсtWаrе - автоматизиран регистър по гражданско състояние: 

- Въвеждане на актове по гражданско състояние, както за минали години, 

така и за текущата; 

- Нанасяне на корекции в актовете със съхраняване на всички предишни 

състояния; 

- Отпечатване на актове, удостоверения и препис-извлечения; 

- Поддържане на актуална база данни в общината чрез VPN; 

- Експорт към НРГС. 

• ЛБД "Население" - автоматизиран картотечен регистър на населението: 

- Автоматизира дейностите по поддържане и използване на регистрите на 

населението в кметствата; 

- Възможност за издаване на документи по ГС; 

- Създаване на актуализационни файлове от кметствата, чрез общината към 

НБД "Население"; 

- Поддържане на актуална база данни в общината чрез VPN. 

Всички кметства са свързани в единната Автоматизирана деловодна система. Изградена 

е единна телефонна връзка с кметствата чрез IР телефони.  

Урбанизация 

За анализирания период община Марица е постигнала забележителен напредък в 

благоустрояването на населените места. Ремонтирани и изградени са улици, тротоари и 

площади. Общински учебни и социални сгради са реновирани или изцяло изградени, 

оборудвани и функциониращи, както е описано в предходната част на документа. 

Извършен е основен ремонт на кметствата в селата Царацово, Крислово, Войводино, 

Труд, Рогош и Калековец. До момента инвестициите надхвърлят 246 000 лева. 

Ремонтирани са и се поддържат целогодишно клубовете на пенсионера във всички села 

на общината. За техните нужди са закупени обзавеждане и климатици. 

Основен ремонт е направен и на Младежкия дом в селата Труд и Ясно поле за над 

50 000 лева. 
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 Изцяло са изградени: Дом за стари хора в с. Ясно поле - два корпуса, като единия е 

завършен на 90%, а другият е на ниво груб строеж; „Младежки културно-информационен 

център” в с. Труд; Дом за хора в риск в с. Калековец; Дневен център за възрастни хора на 

пенсионна възраст с. Строево. 

 Създаден е и „Център за информационно обслужване на гражданите и бизнеса в 

Община Марица, като 40 общински служители са повишили квалификацията си, с оглед по-

доброто административно обслужване на местното население. 

Околна среда 

Екологичното състояние на община Марица се оценява според характеристиките на 

компонентите на околната среда и степента на тяхното замърсяване. 

Въздух 

Въздухът в общината е сравнително чист. От направените измервания за състоянието 

на въздуха в града е установено, че липсват замърсявания с прах, серни и азотни оксиди. 

Повишеното съдържания на въглероден диоксид се дължи най-вече на отделни предприятия в 

индустриалните зони, на интензивния трафик от пътни превозни средства по магистрала 

„Тракия”, както и от масовото използване на твърдо гориво от населението през отоплителния 

сезон.  
Таблица 26 Емисии на вредни вещества в атмосферата (тонове) 

Серни 
оксиди 

Азотни 
оксиди 

Неметанови 
летливи органични 

съединения 
Метан Въглероден 

оксид 
Въглероден 
диоксид 

Двуазотен 
оксид Амоняк Прах 

Година 

SOx_1 NOx_2 ЛОС_3 CH4_4 CO_5 CO2_6 N2O_7 NH3_8   
2005 2 1 2 11 0 582 0  -  - 
2006 - - 4 11 - 4 - - - 
2007 3 1 0 3 0 1648 0  - - 
2008 3 1 12 3 0 1596 0  - - 

 

Води 

Замърсяването на повърхностните води в общината е в резултат на липсата на 

канализация за битовите и отпадни води. През анализирания период община Марица е 

конкретизирала усилията си в изграждането на канализационни мрежи в селата, като за целта 

е привлякла европейски средства по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на 

канализации в 4 села. 

Като част от мерките по опазване на околната среда общината е започнала 

систематично да премахва нерагламентираните сметища, които замърсяват почвите и 

подпочвените води. За периода 2005-2010 г. са премахнати 10 броя нерагламентирани 
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сметища, а процентът на населението, обхванато в организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване към края на 2010 г. е 100 %. 

В обхвата на Общия устройствен план на Община Марица попадат следните елементи 

на Националната екологична мрежа, определени по смисъла на Закона за биологично 

разнообразие/ЗБР/: 

- Защитена зона „Река Марица” с код BG0000578 

- Защитена зона „Река Стряма” с код BG0000429 

- Защитена зона „Река Пясъчник” с код BG0000444 

- Защитена зона „Трилистник” с код BG0000289 

- Защитена зона „Марица Пловдив” с код BG0002087 

- Защитена зона „Оризища Цалапица” с код BG0002086  

- Защитена зона „Рибарници Пловдив” с код BG0002016 

За защита и развитие на защитените зони общината е разработила проект 

„Възстановяване на местообитанията от европейско консервационно значение на територията 

на Община Марица, касаещ защитена зона р. Пясъчник и защитена зона р. Стряма. Проектът 

предвижда ремонт на диги и брегове и създаване на водни огледала по поречието на двете 

реки. Общата стойност на дейностите е 692 447,51 лева. 

 Община Марица е инвестирала и продължава да инвестира в местната инфраструктура 

като превенция от наводнения. 

Изграждане на плочест водосток с. Труд 30 000

Корекция на приток на р. Пясъчник в участък с дълж. 1 780м в с.Строево - 

І етап 800 000

Възстановяване на водосток на отводнителен канал в с. Войсил 30 000

Изграждане на тръбен водосток на отводн. канал на ул.9-та с. Бенковски 3 500

Изграждане на водосток и отводн. на кв.50 и кв.19 в с. Динк 24 507

ОР плочест водосток на общински път PDV 1191 в с. Войводиново 4,978

Изграждане на водосток на р. Сребра при с. Манолско Конаре 11,885

Корекция на р. Пясъчник с. Строево 475,737

 

Подготвен е проект „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения 
от отливен поток с. Строево, община "Марица", участък от хкм +1220 до хкм +1780" за 
финансиране по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 1 
040 061,60 лв. По проекта ще се изгради общинска инфраструктура за предотвратяване на 
наводнения посредством изграждане, ремонт и възстановяване на съоръжения, част от 
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инфраструктурата за защита на с. Строево от наводнения в рисков воден участък, като по 
този начин се сведат до минимум неблагоприятните последици за човешкото здраве и 
околната среда и се спомогне за развитието на устойчиви градски ареали. 

Предстои разработката на мерки и дейности по създаване на зони за отдих; 
доизграждане на защитените територии; благоустрояване на населените места; оптимизация 
на транспортната схема и изнасяне на транзитното движение извън населените места; 
изграждане на изолационни зелени пояси; изграждане на озеленяване по земеделските 
пътища. 

  Сътрудничество с други общини  
 Сътрудничеството с други общини от страната и Европа открива пред Община Марица 
широко поле за дейности в много сфери - икономическо развитие, образование и обучение, 
опазване на околната среда, иновации, туризъм, младеж, териториално и местно управление и 
устройство, култура, културно наследство и други. 
 Обмяната на опит и добри практики спомага за бързото и ефективно решаване на 
важни за общината въпроси. 
 Съвместно с община Сливен, община Марица е реализирала успешно проект 
„Социална грижа и помощ у дома за хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора от 
селищата на Община „Марица” на стойност 106 764 лева. 
 Заедно с Агенцията за социално подпомагане и 178 български общини, община Марица 
изпълнява проект „Подкрепа за достоен живот” чрез който се предоставя услугата 
„Индивидуален бюджет за личен асистент”. 

За изпълнение на приоритетите и целите на ОПР Община Марица работи успешно 
както самостоятелно, така и в партньорство и сътрудничество с НПО и други общини. През 
последните години са реализирани два проекта в условия на междуобщинско и международно 
сътрудничество: 

 

- През 2009 г. общината е приключила успешно проект по ОП „Регионално 
развитие” - „Марица и Сайент заедно в Европа”. Чрез съвместния проект на 2-те 
общини се осъществи обмен на ноу-хау и добри практики в проучването на 
положителния опит в областта на формиране на местни и регионални политики 
и местното развитие на Община Сайент, Испания. 

− „Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането 
на партньорства за ефективно използване на възобновяемите енергийни 
източници в Община Брезово и Марица” на стойност 267 370 лева. Партньори 
по проекта са: Община Марица, Община Брезово, Провинция Бергамо, Италия. 
Проектът включва обмяна на опит и добри практики в сферата на 
възобновяемите източници на енергия с партньори от Италия. 
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ИЗВОДИ: 
1. Община Марица се състои от 19 населени места - Труд, Маноле, Рогош, Граф Игнатиево, 

Строево, Скутаре, Царацово, Войводиново, Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил, 
Манолско Конаре, Ясно поле, Динк, Желязно, Трилистник, Калековец, Крислово. 

2. Община Марица е на пето място в област Пловдив по население – 31 451 жители. 
Територията й представлява 6% от територията на Пловдивска област. Средна гъстота на 
населението - 91,8 души на кв.км., което е над средното за страната. 

3. Най-голям дял заемат земеделските площи – 27 908,9 ха или 81% от територията на 
община Марица. Следват ги урбанизираните територии - 2 857,2 ха (8% от площта на 
общината), водните площи - 1 870,3 ха и териториите за транспортни комуникации - 969,6 
ха. 

4. Икономиката на община Марица е с изразена аграрна структура. Като цяло броят на 
регистрираните земеделски производители е намалял за периода 2007-2010 г. – от 1 759 на 
1 370, което в известна степен се дължи и на укрупняване на земеделските земи. В период 
на финансова криза в община Марица се запазва площта на обработваемата земя. До 2010 
г. общо 36 ферми I-ва категория са регистрирани в общината, което е висок показател за 
неголяма община като община Марица. Като цяло в селското стопанство е отбелязана 
тенденция за преминаване от екстензивно към интензивно производство. 

5. Има конкретно разработени приоритети, специфични цели и мерки за проспериране на 
селското стопанство и съпътстващите го дейности в района. 

6. Община Марица е една от малкото общини в България с добре развита система от 
напоителни канали, като процентът на напояваните площи достига 64%. 

7. Отрасловата структура на промишлеността е разнообразна: хранително-вкусова, 
машиностроителна, металорежеща, дървообработваща, химическа, трикотажна и др. 
Предприятията са само частни. Използват се местни и външни суровини. В общината са 
развити 4 промишлени зони.  

8. Анализирайки статистическите данни от периода 2007-2010 г., касаещи развитието на 
промишлеността в община Марица, се отчита нарастване на броя на фирмите, извън 
селскостопанския сектор (производство и услуги). 

9. Ускореното изграждане на промишлени зони, частни производствени предприятия, както 
и осъществяваните от общината инфраструктурни проекти и инвестиции, свързани с 
реализацията на проекти в образователната и социална сфера предопределят бурното 
разрастване на строителния сектор и съпътстващите го производства. Само за изминалите 
4 години от 20 строителни фирми, регистрирани на територията на общината, броят им 
нараства на 396, осигуряващи работа на над 1 250 души. 



Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Марица 2005-2015 г. 

 56

10. На второ място, сред най-бързо развиващите се икономически подсектори е логистиката – 
транспорт и складиране. Разрастването на икономическата база в общината създава 
предпоствки за изграждане на логистични центрове в близост до индустриялните зони, 
обслужващи товаро и пътникопотока към и от общината. За анализирания период броят на 
фирмите от сектора се увеличава над 2 пъти. 

11. Променя се и структурната тъкан на сектора, най-вече в сферата на услугите. Драстично 
намалява броят на фирмите, занимаващи се с търговия и ремонт на автомобили (от 280 – 
през 2007 г. до 36 през 2010 г.); увеличават се фирмите предлагащи административни и 
консултантски услуги. В същото време се увеличава броят на предприемачите, 
занимаващи се с далекосъобщения, производство на химически продукти и др. 

12. Докато през 2006-2007 г. на територията на общината са осъществявали своята дейност 
само микро и малки предприятия, създадените в района благоприятни бизнес условия са 
привлекли през 2010 г. и големите инвеститори, които контролират предприятия с над 250 
души персонал. Към момента над 20 средни и големи фирми извършват своята дейност на 
територията на община Марица. Развитието на създадените в общината промишлени зони 
и обслужващата инфраструктура са привлекли в района не само български, но и чужди 
инвестиции, които въпреки кризата продължават да се увеличават. 

13. Преобладаваща част от предприятията в общината – над 90% са микро с до 9 заети лица. 
Следват ги малките фирми с 10 до 49 човека. 

14. Прогресивното развитие на икономиката в община Марица и възникването на нови 
производства на нейната територия води до появата на нови високоплатени професии 
(далекосъобщения, преработваща промишленост, компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти и т.н.). 

15. Анализираните данни за състоянието на промишлеността в община Марица през периода 
2005-2010 г. показват положителна тенденция в развитието на сектора, обусловена от 
добре изградената инфраструктура и създадените адекватни административно-социални 
условия. 

16. Динамиката на населението в община Марица от 2005 г. насам показва трайна тенденция 
на намаление, като в периода 2005–2008 г., населението на общината е намаляло с 551 
души. През периода 2009 - 2010 г. включително има слабо нарастване с 4 души. 
Отрицателният естествен прираст е основна причина за намаляване броя на населението в 
общината. 

17. Характерно за Община Марица е механично движение в положителна посока, като 
устойчиво броят на заселилите се в общината надхвърля броя на изселилите се. 
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18. Средният брой на лицата в трудоспособна възраст остава непроменен, като за 
анализирания период има намаление на броя на хората в трудоспособна възраст през 2010 
г. спрямо 2005 г. със 75 души. 

19. Коефициентът на безработица е в пъти по-нисък, отколкото коефициентът на заетост, 
което означава, че по-голяма част от икономически активното население работи. 

20. Населението на общината се обслужва здравно предимно от общопрактикуващи лекари. 
Към началото на 2011 г. броят на общопрактикуващите лекари е 16, а на стоматолозите – 
22, които ползват за кабинети предоставени от общината помещения. 

21. През учебната 2010-2011 г., училищната мрежа се състои от 13 общообразователни 
училища. Закрито е едно училище. Учениците в Марица намаляват с 41 за последните 5 
учебни години. 

22. На територията на община Марица функционират 15 детски градини. Броят и капацитетът 
им се запазват постоянен през последните години. За учебната 2010/2011 г. броят на 
децата в градините се увеличава с 83. 

23. Община Марица е пряко ангажирана в реализацията на различни социални дейности и е 
натрупала значителен опит. Изградената система от социални услуги функционира добре 
и обхваща хора от различни възрасти и социални групи. Разполага с добра материална 
база и е обезпечена с необходимите квалифицирани кадри. 

24. На територията на общината работят 18 читалища. За периода 2005-2010 г. броят на 
читалищата се увеличава с 2. Общият библиотечен фонд възлиза на 143 161 екземпляра - 
художествена, детска, енциклопедична, справочна, научна литература. Развива се успешно 
и местна художествена самодейност. 

25. Всички населени места на територията на общината са водоснабдени и електроснабдени, 
обезпечени са с телефонни и транспортни връзки, които осигуряват добра комуникация и 
обслужване. На територията на общината има пълно покритие на 3 мобилни оператора. 

26. За анализирания период община Марица е инвестирала над 27 милиона лева във ВиК 
структурата в населените места. Осигурено е и водоподаване към индустриалните зони, 
изгражда се и канализация.  

27. Ефирни телевизионен и радиосигнали покриват цялата община. Населението има достъп 
до кабелна и сателитна телевизии и Интернет. 

28. Екологичното състояние на община Марица е добро. 
Община Марица успешно развива съвместни дейности и проекти с български общини и 

общини от страните-членки на ЕС. 
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ІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВАЛИДНОСТ НА АНАЛИЗА НА СИЛНИТЕ И 

СЛАБИТЕ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛА  

 

АКТУАЛИЗИРАН SWOT – АНАЛИЗ 

Силни страни Слаби страни 
1. Стратегическо географско положение с 

достъп до 3 международни пътни 
коридора; 

2. Добре развита пътна мрежа, с гъстота над 
средната за страната; 

3. Наличие на водни ресурси – подземни 
води и открити водни площи; 

4. Екологично чист район със съхранена 
природна среда и богато биоразнообразие; 

5. Добри условия за развитие и утвърдени 
традиции в селското стопанство; 

6. Развита хранително-вкусова 
промишленост; 

7. Суровинна и кадрова обезпеченост на 
структуроопределящите производства; 

8. Започнат процес на битова и промишлена 
газификация; 

9. ПСОВ – в процес на изграждане; 
10. Наличие на урбанизирани промишлени 

зони с изградена инфраструктура и 
комуникации; 

11. Присъствие на големи чуждестранни 
инвеститори на територията на общината; 

12. Богато културно-историческо наследство с 
възможности за развитие на алтернативен 
туризъм; 

13. Административно-кадрова осигуреност за 
привличане и усвояване на средства от 
европейските фондове и програми. 

1. Бедни полезни изкопаеми; 
2. Недостатъчно проучени и експонирани 

археологически обекти и артефакти; 
3. Липса на логистични центрове за 

съхранение и диструбуция на 
селскостопанска продукция; 

4. Амортизирана селскостопанска техника и 
немодернизирани ферми; 

5. Недостатъчно изградени 
телекомуникационни и информационни 
системи; 

6. Нисък естествен прираст на населението; 
7. Висок процент на население извън 

трудоспособна възраст; 
8. Липса на здравни заведения в общината; 
9. Недостатъчно развити публично-частни 

партньорства; 
10. Бавен процес на преструктуриране на 

икономиката; 
11. Неразвита банкова мрежа в населените 

места на общината; 
12. Скъпа питейна вода и недоизградена 

канализационна мрежа; 
13. Недостатъчна активност на обществеността, 

НПО и проспериращите бизнес фирми за 
развитието на областта; 

14. Зависимост на общинския бюджет от 
централната власт. 
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Възможности Заплахи 

1. Насочване на инвестиционни потоци чрез 

прилагане на Структурните фондове на 

ЕС; 

2. Доближаване на Европейските стандарти в 

икономическата и социалната сфери; 

3. Конкурентоспособно развитие на малките 

и средни предприятия /МСП/; 

4. Инвестиции в инфраструктура, недвижими 

имоти и екологични производства; 

5. Активно използване на концесиите, като 

форма за привличане на външен капитал; 

6. Регионално сътрудничество за развитие на 

туризма; 

7. Създаване на мрежа от преработвателни 

предприятия (клъстери) с утвърдена 

търговска марка; 

8. Създаване на система за научно и 

информационно обслужване на 

селскостопанските производители; 

9. Внедряване и използване на ВЕИ; 

10. Развитие на културно-исторически 

туризъм. 

1. Отрицателен прираст на населението и 

миграционни процеси; 

2. Образователната система не осигурява 

потребностите на бизнеса и не гарантира 

реализацията на младите хора; 

3. Слабо развит капиталов пазар; 

4. Незаинтересованост на местното население 

по отношение на културното наследство; 

5. Задълбочаващи се икономически и 

социални различия; 

6. Отлив на инвеститори от индустриалните 

зони; 

7. Липса на адекватна квалификация на 

работната сила за нуждите на туризма; 

8. Негативни промени в европейския 

стопански и банков сектор. 
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ІІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА УМЕСТНОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА 

ПЛАНА С ОБЛАСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВИ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ  

ОПР трябва да се разглежда като инструмент, чрез който се формулира общата рамка 

за развитие на общината в средносрочен план. Той трябва да отразява и съчетава както 

потенциала и предимствата на територията, така и стратегическите цели и приоритети за 

нейното развитие, съгласувано с целите и приоритетите на регионално и национално ниво. За 

наблюдение и отчитане изпълнението на плана е задължително изграждането на подходяща 

система за анализ, оценка, мониторинг и контрол. 

В тази част на МО се съпоставят уместността и съгласуваността на заложените 

приоритети, стратегически и специфични цели на Общинския план за развитие на община 

Марица и тяхното съответствие с Областната стратегия за развитие на област Пловдив, Плана 

за развитие на Южен централен район, Националната стратегическа референтна рамка, 

Стратегиите от Гьотеборг, Лисабон и Стратегия “Европа 2020”. 

Основната цел на Лисабонската стратегия (2000 г.) е ЕС да се превърне в най-

динамичната и конкурентоспособна световна икономика, основана на знанието и способна да 

генерира устойчив икономически растеж с повече и по-привлекателни работни места и 

подобрено социално сближаване. Целите за растеж, заетост, работни места и намаляване на 

бедността са водещи и в обновената Лисабонска стратегия (2005 г.), а стратегията от 

Гьотеборг допълва Лисабонските цели в частта за опазване на околната среда. 

Новата стратегия “Европа 2020” залага три основни приоритета: ИНТЕЛИГЕНТЕН 

РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; УСТОЙЧИВ 

РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-

ефективно използване на ресурсите; ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на икономика 

с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. 

“Европа 2020” включва пет основни цели: ЗАЕТОСТ за 75% от населението на възраст 20-64 

години; Инвестиции в НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ в размер 

3% от БВП на ЕС; Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията 

(съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., 

увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и намаляване на 

консумацията на енергия с 20%). 

В тази връзка, в актуализирания ОПР на Марица би могло да се обърне повече 

внимание и приоритизиране на целите по отношение на икономията на енергия и 

използването на ВЕИ за постигане на целите „20/20/20”. 
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В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Марица 2005-

2015 г. са включени: визия, 5 приоритета, 15 специфични цели и 38 мерки.  

Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и 

качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. Визията на община 

Марица е добре формулирана, актуална и след малка редакция предлагаме да звучи така: 
Община Марица – община с европейски облик и стандарт, основани на местни 

ресурси, култура и традиции, инвестицци и високи технологии. Предпочитано място за 

живот, работа и отдих. 

В ОПР за развитие на община Марица са включени 5 основни приоритета:  

Приоритет 1: Създаване на конкурентноспособна местна икономика 

Приоритет 2: Подобряване и поддръжка на инфраструктурата като фактор за 

стабилизиране на икономическите и социални процеси 

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

ресурси 

Приоритет 4: Развитие на човешките ресурси и намаляване на социалната 

изолация 

Приоритет 5: Укрепване на институционалния капацитет 

Приоритетите съчетават потенциала на общината с целите и насоките за развитие на 

областно, регионално и национално ниво. Предлагаме при актуализацията на Общинския 

план за развитие на община Марица 2005-2015 г. да бъде добавен още един Приоритет, който 

да характеризира развитието на селскостопанския сектор, като определящ икономическия 

профил на общината. 

Разработените отделно от стратегическата рамка приоритети, цели и мерки, свързани 

със селското стопанство трябва да се интегрират и да станат едно цяло с Приоритетите за 

общото развитие на община Марица.  

Препоръчваме след актуализацията на ОПР приоритетите да следват логиката на 

регионалните и национални планови и стратегически документи по оста: икономика – 

инфраструктура – човешки ресурси.  

Заложените в ОПР на община Марица 15 специфични цели детайлизират 

изпълнението на приоритетите и стратегическите цели. Те звучат актуално и не следва да се 

редактират и променят. Постигането на целите на ОПР - Марица ще допринесе пряко за 

изпълнение целите на ОСР, РПР на ЮЦР, НСРР и ще реализира на практика 

общоевропейските цели на местно ниво. 
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ИЗВОДИ:  

Стратегията за развитие на община Марица 2005-2015 г. е в пълно съответствие с 

европейските стратегически документи. Визията звучи актуално и отговаря на 

приоритетите на НСРР, Плана за развитие на ЮЦР и визията на ОСР - Пловдив. 

Приоритетите, специфичните цели и мерките са хармонизирани с европейските, 

национални и регионални планови и стратегически документи. В общия си вид плана за 

развитие на общината с акценти върху икономиката, инфраструктурата и човешките 

ресурси е уместен по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не 

следва да се променя.  
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ІV. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ, РЕСУРСИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ПО 

ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Стратегията за реализация на ОПР обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираната визия за развитие, определените приоритети за действие специфични цели, 

които ще бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и 

предвидените в проектите дейности.  

Междинната оценка на дейностите, ресурсите и очакваните въздействия на ОПР за 

периода от началото на неговото действие е направена на база напредъка в изпълнението на 

заложените приоритети и стратегически цели. Анализът проследява изпълнението на петте 

приоритета, като оценката е направена на база справки от Община Марица за изпълнените 

през периода 2005-2010 г. проекти, отчети и доклади на Кмета за реализацията на ОПР през 

последните години, въпросник, попълнен от общината и информация от ИСУН. 

Липсата на индикатори затруднява измерването на напредъка по изпълнението на 

трите стратегически цели на ОПР. 

Обобщена справка на Община Марица за изпълнението на общински проекти 

показва, че за периода 2005-2010 г. са изпълнени успешно и приключени 30 проекта, 

съфинансирани от европейските фондове на обща стойност 16 070 727,76 лева. На етапа 

на междинната оценка в процес на изпълнение са 6 проекта на обща стойност 11 351 

861,21 лева. Общо за анализирания период Общината изпълнява 36 проекта на стойност 

27 422 588,97 лева.  

По данни на ИСУН по Оперативните програми частни инвеститори са изпълнили 

и изпълняват в момента 6 проекта на стойност 13 011 213 лева за модернизация на 

предприятията си. 

По Програмата за развитие на селските райони, община Марица е стартирала 

изпълнението на проект по мярка „Лидер” – Подпомагане възникването на местна 

инициативна група – МИГ” на стойност 170 837 лева. 

Общо в община Марица за последните 3 години са привлечени като инвестиции 

40 604 639 лева. 

Средно на глава от населението в община Марица се падат по 1 291,04 лева 

инвестиции по проекти с европейско съфинансиране. 

Проверка в ИСУН показва, че към момента в информационната система са 

регистрирани 12 проекта на стойност 7 579 158 лева. В два от тях община Марица участва 

като партньор. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР ПО ЗАЛОЖЕНИ ПРИОРИТЕТИ: 

Приоритет 1: Създаване на конкурентноспособна местна икономика  

Специфична цел 1.1. Развитие на модерно земеделие, обвързано с 

преработвателната промишленост 

Мерки: 

1.1.1. Развитие на модерно земеделие 

1.1.2. Добавяне на стойност към земеделските продукти 

1.1.3. Развитие на рибарството 

1.1.4. Развитие на горския фонд 

В процес на реализация е проект за първоначално залесяване на неземеделски земи по 

ПРСР на стойност 130 883,23 лева. По проекта ще бъдат залесени 140 дка. 

1.1.5. Създаване на организации на земеделски производители 

Специфична цел 1.2. Стимулиране на местното предприемачество 

Мерки: 

1.2.1. Създаване на привлекателна среда за развитие на бизнеса 

1.2.2. Промоциране на икономическия потенциал на общината 

1.2.3. Привличане на външни инвестиции 

1.2.4. Стимулиране обществената активност 

С активната подкрепа на община Марица по Програмата за развитие на селските 

райони се реализира проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 

създаване на Местна инициативна група на територията на Община Марица” Стойност на 

проекта: 170 837,12 лева. 

Изпълнението на Приоритет 1 може да се определи като „задоволително”, тъй 

като няма достатъчно конкретно изпълнени дейности и проекти по така формулираните 

цели и мерки. Няма и ясно формулирани количествени индикатори по отделните мерки 

и е невъзможно да се отчете процентното изпълнение на Приоритет 1.  

В същото време община Марица е инвестирала милиони левовете в благоустрояване на 

населените места, изграждане на индустриални зони със съответната прилежаща 

инфраструктура, комуникации, вкл. оптични мрежи за пренос на данни, в подобряване на 

околната среда и социалния климат. Създадените обективни предпоставки за развитие на 

бизнеса са привлекли в община Марица не само български, но и големи чужди инвеститори. 

Доказателство за което са статистическите данни, показващи увеличаване на броя на 

предприятията и селскостопанските обекти, както и променящата се физическа структура на 

промишления сектор с навлизането на големи фирми с над 250 души персонал, както и 
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появата на производства, свързани с далекосъобщенията, електрониката и високите 

технологии. 

Приоритет 2: Подобряване и поддръжка на инфраструктурата като фактор за 

стабилизиране на икономическите и социални процеси 

Специфична цел 2.1. Подобряване на културната, образователната и 

социалната инфраструктура 

Мерки: 

2.1.1. Благоустрояване на културно-историческите и туристическите обекти 

За благоустрояване на читалища и паметници общината е инвестирала 284 056 лева, 

включително и закупуване на компютърно оборудване. За периода 2007-2010 г. прякото 

финансиране от общината към читалищата възлиза на 1 353 424 лева. Общината е 

финансирала и I-ви ентофестифал през 2010 г. 

Четири читалищни библиотеки са включени в програмата "Глобални библиотеки - 

България” за подновяване на библиотечния фонд. 

Изграден е и функционира „Младежки културно-информационен център” в с. Труд и в 

с. Ясно поле. 

По ОП „Регионално развитие” се изпълнява проект „Пътуваща сцена среща културните 

традиции от Европа и Марица” на стойност 423 090 лева. 

2.1.2. Подобряване на образователната инфраструктура 

 По тази мярка са извършени следните дейности и инвестиции: 

1. Направени ремонти на училища, изградени спортни площадки и закупено 

оборудване на стойност 1 642 319 лева.  

2. Новоизградено начално училище – 648 151 лева. 

 През 2010 г. общината започва изпълнение на проект „Подобряване на енергийната 

ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица”, по ОП 

„Регионално развитие” на стойност 4 138 966,00 лева. 

За анализирания период в община Марица са ремонтирани и реновирани детски 

градини за 878 379 лева. 

Общо за периода по мярка 2.1.2. са усвоени 7 405 702 лева. 

2.1.3. Подобряване на социалната структура 

За периода на действие на ОПР 2005 – 2010 г. община Марица е подобрила социалната 

структура, като са направени инвестиции за: 

- Социален дом за хора в риск - с. Калековец, изграден през 2008г. на стойност 

223 461,00 лева; 
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- Дневен център за възрастни хора в пенсионна възраст в с. Строево, изграден през 2008-

2009 г., за 389 096,73 лв.; 

- Дом за възрастни хора с физически увреждания в с. Ясно поле, етап 1 (2009 г.) на 

стойност 469 200,00 лв.; 

- Проекти по дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" – изпълнен в 10 

населени места от общината през 2008-2009 г. на стойност 67 530,26 лева; Социална 

грижа и помощ у дома за хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора; 

„Спокойствие за възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора чрез 

получаване на подкрепа и внимание у дома” 2010-2012 г. в 16 населени места; 

„Подкрепа за достоен живот” в 13 населени места (2010-2012 г.), на стойност 123 

436,75 лева; 

- Предвижда се изграждане на многофункционален „Общностен център за деца и 

семейства в община Марица" на стойност 794 138,00 лева 

Общината подпомага финансово и чрез предоставяне на хранителни продукти социално 

слаби семейства и субсидира пенсионерските клубове в селата. 

2.1.4. Подобряване на здравната инфраструктура 

За подобряване на здравната инфраструктура община Марица е инвестирала 164 737,00 

лева за ремонт и благоустройства на здравните служби в селата. 

2.1.5. Подобряване на съпътстваща инфраструктура 

Извършени ремонти на кметства и 1 ритуална зала на стойност 246 332 лева. 

2.1.6. Стимулиране на информационните технологии 

 Община Марица е закупила компютърни конфигурации и софтуер за местните 

училища и е внедрила програмни продукти в управлението на административните услуги за 

бизнеса и гражданите. 

Специфична цел 2.2. Модернизация на техническата инфраструктура 

Мерки: 

2.2.1. Пътна инфраструктура 

 Изградени 2 900 м. общински пътища и 3 ж.п. прелеза. Реконструирани са улици във 

всички населени места в общината. По тази мярка община Марица е вложила през последните 

години над 3 млн. лева в изграждане и реконструкция на пътната и улична мрежа. 

2.2.2. Рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих 

За анализирания период община Марица е изградила 6 детски площадки, ремонтирани 

са 3 стадиона и спортни съоръжения на стойност 177 781 лева. Изградени са и спортни 

площадки към някои от училищата и детските градини. 
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2.2.3. Подобряване на енергийната инфраструктура 

По изпълнението на мярката в общината са изградени допълнително подстанции за 

осигуряване захранването в разширяващите се индустриални зони. Започната е газификация 

на населените места. Газифицирани са 4 общински и частни обекта. 

2.2.4. Превенция от природни бедствия 

Направените в общината инвестиции по изпълнение на мярката са в размер на 1 

380 607 лева. В процес е проект за предотвратяване на наводнения за 1 040 061 лева. 

Приоритет 2 може да се счита за изцяло изпълнен, като по всички мерки са 

реализирани успешно 8 дейности и мероприятия. Поради липса на заложени в ОПР 

финансови и количествени стойности на индикаторите е невъзможно да се определи 

степента на изпълнение/преизпълнение на поставените цели. 

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

ресурси 

Специфична цел 3.1. Модернизация на инфраструктурата за водоснабдяване и 

канализация 

Мерки: 

3.1.1. Водоснабдяване и канализация 

За подобряване на ВиК мрежата в селата, общината е инвестирала над 27 млн. лева, 

реализирайки 42 инвестиционни проекта за ремонт и реконструкция. 

По Оперативните програми са сключени и изпълнени 9 договора за съфинансиране на 

обща стойност 8 551 686 лева. 

По ПРСР 2 проекта са в процес на изпълнение за 6 839 666 лева. 

Специфична цел 3.2. Пречистване на отпадните води 

Мерки: 

3.2.1. Изграждане на селищни пречиствателни станции 

По данни на ИСУН общината е спечелила и е в процес на реализация на 4 проекта по 

„Техническа помощ” по ОП „Околна среда” на обща стойност 1 065 900 лева. 

Специфична цел 3.3. Създаване на висококачествена екологична жизнена среда 

Мерки:  

3.3.1. Качество на природните компоненти – въздух, почва, вода 

3.3.2. Модернизация на системата за управление на отпадъците 

Премахнати са 10 броя нерагламентирани сметища, а процентът на населението, 

обхванато в организирано сметосъбиране и сметоизвозване към края на 2010 г. е 100 %. 

3.3.3. Въвеждане на система за превенция и контрол за опазване на околната среда 
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3.3.4. Развитие и опазване на екозоните 

На територията на общината има 7 защитени зони. 

За защита и развитие на защитените зони общината е разработила проект 

„Възстановяване на местообитанията от европейско консервационно значение на територията 

на Община Марица, касаещ защитена зона р. Пясъчник и защитена зона р. Стряма. Проектът 

предвижда ремонт на диги и брегове и създаване на водни огледала по поречието на двете 

реки. Общата стойност на дейностите е 692 447,51 лева. 

Приоритет 4: Развитие на човешките ресурси 

Специфична цел 4.1. Повишаване квалификацията и заетостта 

Мерки: 

4.1.1. Повишаване квалификацията на преподавателския персонал и заетите в 

социалната сфера 

С цел подобряване на учебно-възпитателния процес са проведени 7 обучения за 

повишаване квалификацията на преподавателския персонал в училищата и детските градини: 

- „Създаване на позитивна среда за живот в детските градини” 

- „Трудовоправна компетенция на директора” 

- „Приоритети и технологии при работа с родителите” 

- „Социално-педагогически проблеми при подрастващите” 

- „Работа с Microsoft Mischief-един компютър, много мишки” 

- „Трафикът на хора” 

- „Създаване на образователни ресурси за обучения по различни учебни дисциплини” 

4.1.2. Интегриране на уязвими групи на пазара на труда, чрез повишаване на 

квалификацията им 

4.1.3. Насърчаване на заетостта 

За последните години община Марица е реализирала 4 проекта с европейско 

финансиране по програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Обхванати са и 

19-те населени места на общината. Осигурена е заетост на 305 души, предимно от ромската 

общност, които са преминали професионално обучение.  

За повишаване на заетостта и включване в пазара на труда на представителите на 

малцинствените групи и трайно безработните лица (предимно без образователен ценз и 

професия), през 2010 година започва изпълнение на проект „Нов избор - развитие и 

реализация”, който приключва през 2012 г. и обхваща 17 населени места. По проекта 

общината партнира с АЗ и ДБТ „Марица”. Осигурена е заетост на 45 човека - обучени и 

назначени лица. 
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Общо направените от общината инвестиции по мярката са 840 657 лева. 

Специфична цел 4.2. Подобряване на здравните и социални услуги 

Мерки: 

4.2.1. Съвместни дейности с неправителствени организации и държавни институции 

Съвместно с община Сливен, община Марица е реализирала успешно проект 

„Социална грижа и помощ у дома за хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора от 

селищата на Община „Марица” на стойност 106 764 лева. 

Заедно с Агенцията за социално подпомагане и 178 български общини, община Марица 

изпълнява проект „Подкрепа за достоен живот” чрез който се предоставя услугата 

„Индивидуален бюджет за личен асистент”. 

4.2.2. Системни мерки за превенция на деца в риск 

Институциите, които работят с децата на територията на община Марица са: Дейност 

"Образование" към общинска администрация, Общински училища и ЦДГ, Регионален 

инспекторат – Пловдив, Комисия за закрила на детето към община Марица, Отдел "Закрила 

на детето" към Дирекция "Социално подпомагане", Териториална междуведомствена комисия 

за спешни реакции и помощ при случаи на насилие над деца или когато съществува опасност 

от насилие, Детска педагогическа стая към РПУ с. Труд. 

Всички институции работят съвместно и координирано за създаване на мрежа от 

услуги за децата и техните семейства, базирани на територията на общината, като се 

задоволяват потребностите от добро предучилищно и училищно образование и социални 

услуги за всички групи деца. 

Във връзка с грижата за здравето, осмисляне на свободното време и развитие 

способностите на децата се осъществяват много инициативи и кампании: 

- Общински състезания, прегледи и конкурси, благотворителни концерти и кампании за 

изяви на даровити деца от общината, кампания "Да бъдем здрави" за здравословно 

хранене и спорт във всички ЦДГ. 

- Оказва се подкрепа при изграждане и активизиране работата на клубове по интереси, 

на ученически спортни клубове с оглед повишаване физическата активност на децата и 

насърчаване и стимулиране на деца с изявени дарби. 

С оглед активизиране работата с необхванатите в училище, застрашените от отпадане и 

отпадналите от училище деца, както и за превенция на попадането им на улицата, чрез 

развиване на социални услуги за подкрепа на децата и семействата им, община "Марица" 

разработва проект за изграждане и разкриване на Център за обществена подкрепа, който да 
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включва консултиране на деца и семейства, семейна подкрепа, образователни програми, 

грижа за здравето, психологическа помощ и др. 

Отбелязват се юбилеи на училища и ЦДГ, бележити дати и празници, които възпитават 

у децата отношение към историята, традициите, светлите личности на България, обич към 

родния край. 

4.2.3. Подобряване на здравното обслужване 

Община Марица е ремонтирала и предоставила помещения в кметствата по населени 

места на общопрактикуващите лекари и стопамолози. 

Специфична цел 4.3. Активно ангажиране на младите хора в развитието на 

общината 

Мерки: 

4.3.1. Повишаване ролята на младите хора в обществения живот 

4.3.2. Младежки инициативи 

- НПО „Младежка инициатива за община Марица”, с. Труд – КАКВО? 

- Инициатива във връзка с неформалното обучение и превенция срещу наркоманията, 

зависимост и рисково поведение; 

- Оказване на подкрепа на новосформирания спортен клуб и ФК с. Труд; 

- Партньорска дейност с други НПО от областта; 

- НПО „Цветове”, с. Труд – КАКВО? 

- На първия учебен ден 15.09. – рисуване на плакати с ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, с.Труд на тема очаквания, страхове и желания за новата учебна година. 

- „Фокус група за доброволчеството” - участие на членове на фондацията във фокус 

група, дискутираща проблемите, предимствата и недостатъците да си доброволец. 

Приоритет 5: Укрепване на институционалния капацитет 

Специфична цел 5.1. Укрепване на инстутуционалния капацитет 

Мерки: 

5.1.1. Повишаване квалификацията на административния и ръководен персонал 

По проект „Ефективна, прозрачна и почтена община” по ОП „Административен 

капацитет”, на стойност 513 214 лева, общината, на база електронните комуникации, 

актуализира и надгражда официалния си сайт, с цел повишаване на функционалността, 

възможност за обратна връзка и достъпност на населението до документооборота. 

Специфична цел 5.2. Развитие на публично-частните партньорства 

Мерки: 

5.2.1. Развитие на публично-частните партньорства 
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Специфична цел 5.3. Реализация на проект за електронно правителство 

Общинска администрация е внедрила он-лайн услуги, предназначени за училища, 

публични институции и граждани. През 2010 година са закупени и внедрени в общината 

нови модули към АКС на обща стойност 6 000 лева: 

- Наказателни постановления; 

- Регистър на договорите; 

- Регистър на проекти; 

- Регистър на обществените поръчки; 

- Регистър кучета. 

Внедрени са: 

• АсtWаrе- автоматизиран регистър по гражданско състояние: 

- Въвеждане на актове по гражданско състояние, както за минали години, така и 

за текущата; 

- Нанасяне на корекции в актовете със съхраняване на всички предишни 

състояния; 

- Отпечатване на актове, удостоверения и препис-извлечения; 

- Поддържане на актуална база данни в общината чрез VPN; 

- Експорт към НРГС. 

• ЛБД "Население" - автоматизиран картотечен регистър на населението: 

- Автоматизира дейностите по поддържане и използване на регистрите на 

населението в кметствата; 

- Възможност за издаване на документи по ГС; 

- Създаване на актуализационни файлове от кметствата, чрез общината към 

НБД "Население"; 

- Поддържане на актуална база данни в общината чрез VPN. 

Всички кметства са свързани в единната Автоматизирана деловодна система.  

Специфична цел 5.4. Въвеждане на ISO стандарт в общинската администрация 

Не е изпълнено. 

Специфична цел 5.5. Интегриране с други общини и транснационално 

междурегионално сътрудничество 

- През 2009 г. общината е приключила успешно проект по ОП „Регионално 

развитие” „Марица и Сайент заедно в Европа”. Чрез съвместния проект на 2-те 

общини се осъществи обмен на ноу-хау и добри практики в проучването на 
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положителния опит в областта на формиране на местни и регионални политики 

и местното развитие на Община Сайент, Испания.  

− „Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането 

на партньорства за ефективно използване на възобновяемите енергийни 

източници в Община Брезово и Марица” на стойност 267 370 лева. Партньори 

по проекта са: Община Марица, Община Брезово, Провинция Бергамо Италия. 

Проектът включва обмяна на опит и добри практики в сферата на 

възобновяемите източници на енергия с партньори от Италия. 

ИЗВОДИ:  

Общо за периода 2005-2010 г. са изпълнени успешно и приключени 30 проекта, 

съфинансирани от европейските фондове на обща стойност 16 070 727,76 лева. На етапа 

на междинната оценка в процес на изпълнение са 6 проекта на обща стойност 11 351 

861,21 лева. Общо за анализирания период Общината изпълнява 36 проекта на стойност 

27 422 588,97 лева.  

В община Марица за последните 3 години общо са привлечени като инвестиции 

40 604 639 лева, като средно на глава от населението в община Марица се падат по 1 

291,04 лева инвестиции по проекти с европейско съфинансиране. 

Анализът на етапа на МО показва много добър напредък в изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Марица 2005-2015 г., като най-успешно се 

реализират дейностите по Приоритети 2, 3 и 4. По-слабо изпълнение и напредък бележат 

съответно Приоритети 1 и 5. 

На база индикатори ОПР на община Марица бележи много добро изпълнение на 

етапа на МО. Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на плана са 

инвестициите в инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, подобряване на ВиК и 

канализационните мрежи, обновяване и саниране на обществени сгради и културни 

обекти, изграждане на детски и спортни площадки, общо благоустрояване и др. 
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V. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОПР НА БАЗА ИНДИКАТОРИ ЗА 
МОНИТОРИНГ 

Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане на 
конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за развитие. 
Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими резултати, 
продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата територия и 
нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на плана следва да 
проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да 
отчитат и физическия прогрес върху територията на общината /настъпващи промени в 
състоянието на средата в резултат от предприети интервенции/. Това изисква набор от 
специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване 
изпълнението на плана.  

Тази част на междинната оценка за изпълнение на ОПР – Марица се изготвя на база 
заложените в него 30 броя индикатори за мониторинг и преглед на тяхната актуалност, 
съгласуваност и отношение към напредъка в изпълнението на плана.  

ИНДИКАТОРИ 
Индикатори за наблюдение на икономическото развитие 

1. Брутен вътрешен продукт – няма данни на етапа на МО. 
2. Брой стопански единици, вкл. по отрасли: 

• Общо по години: 
- 2007 – 622 броя; 2008 – 720 броя; 2009 – 892 броя; 2010 – 905 броя. 

• По отрасли: 
- Селско, ловно и горско стопанство: 2007 – 35 броя; 2008 – 50 броя; 2009 – 72 

броя; 2010 – 50 броя; 
- Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия: 2007 – 33 

броя; 2008 – 42 броя; 2009 – 48 броя; 2010 – 48 броя; 
- Строителство: 2007 – 20 броя; 2008 – 28 броя; 2009 – 33 броя; 2009 – 396 броя; 
- Транспорт, складиране, пощи: 2007 – 34 броя; 2008 – 31 броя; 2009 – 36 броя; 
- Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети: 2007 

– 67 броя; 2008 – 308 броя; 2009 – 396 броя; 2010 – 36 броя; 
- Култура, спорт, развлечения: 2007 – 0 броя; 2008 – 0 броя; 2009 – 0 броя; 2010 – 

35 броя; 
- Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъците: 2007 – 0 

броя; 2008 – 0 броя; 2009 – 0 броя; 2010 – 33 броя; 
- Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални 

суровини: 2007 – 7 броя; 2008 – 17 броя; 2009 – 17 броя; 2010 – 32 броя; 
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- Дейности в областта на информационните технологии и информационните 
услуги: 2007 – 0 броя; 2008 – 3 броя; 2009 – 5 броя; 2010 – 20 броя; 

- Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги: 2007 – 20 
броя; 2008 – 23 броя; 2009 – 29 броя; 2010 – 18 броя; 

- Производство на превозни средства: 2007 – 5 броя; 2008 – 0 броя; 2009 – 3 броя; 
2010 – 18 броя; 

- Производство на химични продукти: 2007 – 5 броя; 2008 – 9 броя; 2009 – 10 
броя; 2010 – 17 броя; 

- Производство на текстил и изделия от текстил; производство на обработени 
кожи без косъм и изделия от тях: 2007 – 17 броя; 2008 – 13 броя; 2009 – 15 броя; 
2010 – 15 броя; 

- Производство на дървен материал и изделия от него, без мебел: 2007 – 7 броя; 
2008 – 13 броя; 2009 – 14 броя; 2010 – 14 броя; 

- Производство на кокс и рафинирани продукти: 2007 – 0 броя; 2008 – 0 броя; 
2009 – 0 броя; 2010 – 10 броя; 

- Далекосъобщения: 2007 – 0 броя; 2008 – 4 броя; 2009 – 3 броя; 2010 – 4 броя; 
- Производство на електрически съоръжения: 2007м – 0 броя; 2008 – 4 броя; 2009 

– 0 броя; 2010 – 4 броя; 
- Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение: 

2007 – 23 броя; 2008 – 3 броя; 2009 – 4 броя; 2010 - 3 броя; 
- Хотелиерство и ресторантьорство: 2007 – 36 броя; 2008 – 68 броя; 2009 76 броя; 

2010 3 броя; 
- Добив, без добива на енергийни суровини: 2007 – 0 броя; 2008 – 3 броя; 2009 – 0 

броя; 2010 – 0 броя; 
- Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия: 2007 – 5 

броя; 2008 – 0 броя; 2009 – 0 броя; 2010 – 0 броя; 
- Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване: 

2007 – 5 броя; 2008 – 27 броя; 2009 – 32 броя; 2010 – 0 броя; 
- Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти: 2007 – 3 броя; 2008 – 3 броя; 2009 – 0 броя; 2010 – 0 броя; 
- Производство, некласифицирано другаде; ремопнт и инсталиране на машини и 

оборудване: 2007 – 0 броя; 2008 – 15 броя; 2009 – 18 броя; 2010 – 0 броя; 
- Преработваща промишленост, некласифицирана другаде: 2007 – 20 броя; 2008 – 

0 броя; 2009 – 0 броя; 2010 – 0 броя. 
3. Нетни приходи от продажби, вкл. по отрасли: 

• Общо по години (хил.лева): 2007 – 519 452; 2008 – 1 031 715; 2009 – 927 876. 
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• По отрасли (хил.лева): 
- Селско стопанство: 2007 - 10 082; 2008 - 12 700; 2009 - 10 980; 
- Строителство: 2007 - 3 205; 2008 - 18 061; 2009 - 16 732; 
- Транспорт, складиране, пощи: 2007 - 18 060; 2008 - 19 350; 2009 - 17 612; 
- Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия: 2007 - 

141 100; 2008 - 304 151; 2009 - 282 676; 
- Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети: 2007 

- 49 141; 2008 - 174 932; 2009 - 116 649; 
- Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални 

суровини: 2007 - 2 358; 2008 - 11 524; 2009 - 20 650; 
- Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги: 2007 - 

2 425; 2008 – 573; 2009 – 859; 
- Производство на превозни средства: 2007 – 0; 2008 – 0; 2009 - 13 029; 
- Производство на химични продукти: 2007 - 5 209; 2008 - 11 174; 2009 - 10 769; 
- Производство на текстил и изделия от текстил; Производство на обработени 

кожи без косъм и изделия от тях: 2007 - 1 103; 2008 – 0; 2009 – 0; 
- Производство на дървен материал и изделия от него, без мебел; хартия и картон: 

2007 - 22 449; 2008 - 21 151; 2009 - 16 891; 
- Административни и спомагателни дейности: 2007 – 123; 2008 – 236; 2009 – 473; 

- Рекламна и ветеринарномедицинска дейност, други професионални дейности: 
2007 – 0; 2008 – 0; 2009 – 54; 

- Далекосъобщения: 2007 – 0; 2008 – 165; 2009 – 0; 
- Производство на електрически съоръжения: 2007 - 4 377; 2008 – 0; 2009 – 0; 
- Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение: 

2007 – 0; 2008 - 2 419; 2009 - 2 385; 
- Хотелиерство и ресторантьорство: 2007 - 2 998; 2008 - 2 085; 2009 - 2 003; 
- Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване: 

2007 - 20 374; 2008 - 16 363; 2009 - 13 881; 
- Хуманно здравеопазване: 2007 – 434; 2008 – 390; 2009 – 588; 
- Други дейности, неквалифицирани другаде: 2007 – 0; 2008 – 193; 2009 – 594. 

4. Брой фирми с внедрени системи за управление, съгласно изискванията на ISO 
стандартите и др. - няма данни на етапа на МО 

5. Заети площи с култури и средни добиви: 

• Засети земеделски площи: 2007 - 52 700 дка; 2008 - 117 980 дка; 2009 - 101 920 
дка; 2010 - 96 380 дка; 

• Култури и средни добиви – няма данни на етапа на МО. 
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6. Размер на обработваемата земя и пустеещите земи: 

• Обработваема земя: 2007 - 248 412 дка; 2008 - 248 030 дка; 2009 - 247 610 дка; 
2010 - 247 150 дка; 

• Пустеещи земи - няма данни на етапа на МО. 
7. Брой животни и средна продуктивност: 

• Брой животни: 
- Говеда: 2007 – 3 950; 2008 – 3 550; 2009 – 3 880; 2010 – 3 890; 
- Овце: 2007 – 9 000; 2008 – 7 550; 2009 – 7 000; 2010 – 9 000; 
- Кози: 2007 – 3 600; 2008 – 2 400; 2009 – 2 600; 2010 – 2 800; 
- Свине: 2007 – 11 560; 2008 – 1 524; 2009 – 700; 2010 – 753; 
- Птици: 2007 - 207 500; 2008 – 120 000; 2009 – 109 000; 2010 – 163 000. 

• Средна продуктивност - няма данни на етапа на МО. 
8. Брой туристи - няма данни на етапа на МО. 
9. Брой превозени пътници по видове транспорт - няма данни на етапа на МО. 
10. Обем на строителството - няма данни на етапа на МО. 
11. Обем на външни инвестиции - няма данни на етапа на МО. 
12. Обем на отпуснати кредити, вкл. по отрасли - няма данни на етапа на МО. 
13. Обем привлечени средства от външни програми и проекти: общо за периода 2007 - 

2010 г. - 27 422 588,97 лева. 
Индикатори за социалната сфера 

14. Брой на населението: 

• По години: 2005 - 32 063; 2006 - 31 902; 2007 - 31 716; 2008 - 31 512; 2009 - 31 447; 
20101 - 31 451. 

15. Основни демографски характеристики /брачност, раждаемост, смъртност, 
механичен и естествен прираст/: 

• Брачност (брой) 
- 2005 – 89; 2006 – 98; 2007 – 100; 2008 – 91; 2009 – 96; 2010 – 83; 

• Раждаемост (брой) 
- 2005 – 300; 2006 – 278; 2007 – 292; 2008 – 249; 2009 – 284; 2010 – 307; 

• Смъртност (брой) 
- 2005 – 497; 2006 – 516; 2007 – 495; 2008 – 501; 2009 – 454; 2010 – 496; 

• Механичен прираст (брой) 
- 2005 – 90; 2006 – 77; 2007 – 17; 2008 – 48; 2009 – 105; 2010 – 193; 

• Естествен прираст (брой) 
- 2005 – (-197); 2006 – (-238); 2007 – (-203); 2008 – (252); 2009 – (-170); 2010 – (-

189). 
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16. Брой заети и безработни лица и коефициенти на заетост и безработица 

• Брой заети (2010 г.) – 10 949; 

• Брой безработни (2010 г.) – 2 232; 

• Коефициент на заетост (2010 г.) – 39,56%; 

• Коефициент на безработица (2010 г.) – 16,93%. 
17. Обхванати лица от програми за заетост – 250 души. 
18. Обхванати лица от социалните услуги – 236 души. 
19. Средна работна заплата и среден доход на домакинство: 

• Средна работна заплата по години в лева: 2005 – 3 908; 2006 – 4 365; 2007 – 5 285; 
2008 – 5 960; 2009 – 7 362; 

• Среден доход на домакинство - няма данни на етапа на МО. 
20. Брой деца в детски градини и ученици в училищата: 

• Брой деца в детските градини (по учебни години): 2005/2006 – 914; 2006/2007 – 
897; 2007/2008 – 910; 2008/2009 – 955; 2009/2010 – 966; 2010/2011 – 1 049; 

• Брой ученици (по учебни години): 2005/2006 – 2 305; 2006/2007 – 2 211; 2007/2008 
– 2 198; 2008/2009 – 2 183; 2009/2010 – 2 092; 2010/2011 – 1 998. 

21. Усвоени средства за изграждане и ремонт на социалната инфраструктура: 

• За период 2007 – 2010 г. – 2 189 217лева. 
22. Усвоени средства за закупуване на ново оборудване и обзавеждане: 

• За период 2007 – 2010 г. – сумата е част от предния индикатор. 
23. Усвоени средства за културни и спортни инициативи – за период 2007 – 2010 г. - 

177 781 лева. 
Индикатори за инфраструктура 

24. Брой или км. изградени (ремонтирани) подменени елементи на пътната 
инфраструктура (пътища, улици, пътни съорижения и др.): 

• Пътища – 2,9 км.; 

• Улици - няма данни на етапа на МО; 

• Пътни съоръжения – 3 ж.п. прелеза, 6 автоспирки. 
25. Брой или км. изградени/ремонтирани/подменени елементи на енергийната 

инфраструктура (подстанции, трафопостове, мрежи и др.) - няма данни на етапа на 
МО. 

26. Брой или км. изградени /ремонтирани/подменени обекти на водостопанската 
инфраструктура (водоеми, водопроводи, мрежи, канализация, хидромелиоративни 
съоръжения) - няма данни на етапа на МО. 
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27. Брой или км. изградени/ремонтирани/подменени елементи на съобщителната 
инфраструктура (централи, клетки, кабелни мрежи, станции) – 2 оптични кабелни 
мрежи. 

Индикатори за околна среда 
28. Замервания на параметрите на компонентите на околоната среда (състояние на 

въздуха, водите, почвите, шума) - няма данни на етапа на МО за водите, почвите и 
шума. 

• Параметри за състоянието на въздуха: 
- Серни оксиди: 2005 – 2; 2006 – 0; 2007 – 3; 2008 – 3; 
- Азотни оксиди: 2005 – 2; 2006 – 0; 2007 – 1; 2008 – 1; 
- Неметанови летливи органични съединения: 2005 – 2; 2006 – 4; 2007 – 0; 2008 – 

12; 
- Метан: 2005 – 11; 2006 - 11; 2007 – 3; 2008 – 3; 
- Въглероден оксид: 2005 – 2008 – 0; 
- Въглероден диоксид: 2005 – 582; 2006 – 4; 2007 – 1648; 2008 – 1596; 
- Двуазотен оксид: 2005 – 2008 – 0; 
- Амоняк: 2005 – 2008 – 0; 
- Прах: 2005 – 2008 – 0. 

29. Брой/площ нерегламентирани сметища - няма данни на етапа на МО. 
30. Новосъздадени или благоустроени зелени площи - няма данни на етапа на МО. 

 
 ИЗВОДИ:  
 В ОПР на община Марица са заложени 30 индикатора за мониторинг и оценка на 
изпълнението. По-голямата част от тях са измерими, добре формулирани и не следва да 
се променят. На база индикатори ОПР на община Марица бележи много добро 
изпълнение на етапа на МО. Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на 
плана са инвестициите в инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, подобряване 
на ВиК и канализационните мрежи, обновяване и саниране на обществени сгради и 
културни обекти, изграждане на детски и спортни площадки, общо благоустрояване и 
др.  
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VІ. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И 
МОНИТОРИНГА НА ОПР  

В Община Марица е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от 
гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. През 
последните години общинската администрация се е възползвала от почти всички 
възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски 
фондове и програми на българските министерства. Кметът отчита напредъка в изпълнението 
на ОПР пред Общинския съвет. Създаден е добър механизъм за избор на приоритетни 
проекти и дейности. 

С приемането на общинския план за развитие на община Марица, са набелязани целите и 
задачите, които трябва да се реализират за плановия период 2005-2015 г. Във връзка с това, 
общинската администрация следи за всички възможни донорски програми и организации, 
които биха могли да финансират отделни обекти, дейности и проекти, което да доведе до 
постигане целите на ОПР. Преди изготвянето на всяко проектно предложение, същото се 
предоставя за съгласуване с Общински съвет Марица и единствено след определяне на 
проекта като значим и приоритетен за община Марица, се започва неговото изготвяне. 

Като слабост на етапа на МО отчитаме факта, че не е изготвянa нарочна ежегодна 
програма за реализация на заложените приоритети и мерки в ОПР с посочени срокове и 
отговорници. Няма изработена Индикативна финансова таблица за целия програмен период, 
както и за отделните години. 

НПО и бизнеса не се използват достатъчно активно като партньори за изпълнението на 
плана. Не се отчитат техните проекти и дейности, които също допринасят за постигане на 
общите и специфични цели и приоритети.  
ИЗВОДИ:  
 В Община Марица е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на 
ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и 
контрол. Общината е натрупала сериозен опит в разработването и изпълнението на 
проекти и е изградила капацитет в тази област. НПО и бизнеса не се търсят като 
партньори и източници на информация, а техните проекти и дейности също допринасят 
за постигане целите на ОПР. За изпълнението му не е изготвянa ежегодна програма за 
реализация на заложените приоритети и мерки.  
 За подобряване на ОПР и повишаване степента на неговата изпълнимост и 
приложимост предлагаме следните мерки: съгласуване на плана с възможностите на 
общинския бюджет и оперативните програми, като източници на средства, подобряване 
на оперативността и изготвяне на Програма за реализация на ОПР с конкретни 
проекти, срокове и отговорници. Изготвяне на Индикативна финансова таблица по 
години до края на плановия период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. Община Марица е на пето място в област Пловдив по население. Територията й 

представлява 6% от територията на Пловдивска област. Средната гъстота на населението е 

91,8 души на кв.км., което е над средното за страната. 

2. Динамиката на населението в община Марица от 2005 г. насам показва трайна тенденция 

на намаление. За 2010 г. населението на общината е 31 451 души. Средната възраст на 

населението в общината по данни на ТСБ-Пловдив се запазва постоянна през 

анализирания период – около 45 години. 

3. Община Марица активно подпомага бизнес структурите в района, като осигурява както 

административна подкрепа, така и предоставяйки терени за изграждане на тържища, 

индустриални зони и др. 

4. Въпреки общата криза се очертава положителна тенденция в развитието на 

селскостопанския сектор, която се изразява предимно в увеличаване на броя на 

регистрираните земеделски стопани, получили субсидии. За анализирания период броят 

им се е увеличил с 68, а субсидираните земеделски площи – с 3 412,28 дка. 

Производствените единици в сектора, обхващащ трите основни икономически дейности на 

сектор „Земеделие” – селско, горско и рибно стопанства са се увеличи от 35 на 72. 

Нараснала е печалбата, както и средствата за възнаграждения, отделяни от фирмите. 

5. За периода 2007-2010 г. броят на производствените предприятия нараства от 582 на 823. 

6. Визията звучи актуално и отговаря на приоритетите на НСРР, Плана за развитие на ЮЦР и 

визията на ОСР - Пловдив. В общия си вид планът за развитие на общината с акценти 

върху икономиката, инфраструктурата и човешките ресурси е уместен по отношение на 

основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променя. 

7. Общо за анализирания период Общината изпълнява 36 проекта на стойност 27 422 588,97 

лева. Приключени са 30 проекта и 6 са в процес на реализация. 

8. Общо в община Марица за последните 3 години са привлечени като инвестиции 

40 604 639 лева. 

9. Анализът на етапа на МО показва много добър напредък в изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Марица 2005-2015 г., като най-успешно се реализират 

дейностите по Приоритети 2, 3 и 4. По-слабо изпълнение и напредък бележат съответно 

Приоритети 1 и 5. 

10. На база индикатори ОПР на община Марица бележи много добро изпълнение на етапа на 

МО. Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на плана са инвестициите в 

инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, подобряване на ВиК и канализационните 
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мрежи, обновяване и саниране на обществени сгради и културни обекти, изграждане на 

детски и спортни площадки, общо благоустрояване и др. 

11. В Община Марица е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от 

гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. 

Общината е натрупала сериозен опит в разработването и изпълнението на проекти и е 

изградила капацитет в тази област. ОПР е добре познат сред служителите на общинската 

администрация, ползва се активно от тях и съдейства за подобряване качеството на живот 

в общината. 

12. НПО и бизнеса не се търсят като партньори и източници на информация, а техните 

проекти и дейности също допринасят за постигане целите на ОПР. За изпълнението му не 

е изготвянa ежегодна програма за реализация на заложените приоритети и мерки. 

ПРЕПОРЪКИ 

Последните тенденции в развитието на община Марица показват подобрение на 

социално-икономическото развитие на общината. Потребностите от “коригиращи” и 

подкрепящи публични намеси в развитието на общината продължават да са актуални. 

Усилията на общинската администрация трябва да продължат в посока подпомагане на 

бизнеса, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно 

изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2005-2015 г. 

На тази основа стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2013 г. 

следва да бъде агресивна по отношение на желания териториален баланс в развитието на 

общината и протичането на демографските процеси, подкрепяща по отношение на 

необходимите предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение на 

изграждането и обновяването на инфраструктурите.  

В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОПР – Марица имаме 

следните препоръки: 

1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото действие до 2013 г. и да се 

изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОПР и като приложение към него 

Програма за изпълнение на плана до 2013 г., в която целите да се обвържат с 

конкретни дейности, мерки, отговорници и срокове за изпълнение. 

2. Да се направи индикативна финансова таблица на ОПР, като се съгласува с 

възможностите на общинския бюджет и да се включат оперативните програми, по 

които Община Марица е бенефициент, като източници на средства за конкретни мерки, 

дейности и проекти.  
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3. За оставащия период на действие трябва да се определят целеви стойности за 

индикаторите, да действат ясни и точни критерии и показатели, които да се достигнат. 

Същевременно поставените цели, мерки и действия трябва да са реално постижими.  

4. При подготовка на следващия план за развитие е необходимо да се посочат към 

мерките проекти, дейности и мероприятия и количествени или стойностни показатели. 

5. Да се търсят нови възможности за кандидатстване за финансиране на готовите 

проекти на общината, с цел реализация до 2013 г. 

6. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се насърчават бизнеса и НПО да 

участват в процесите за усвояване на средства от европейските фондове, чрез различни 

дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените 

цели и приоритети. 

7.  Да се засили наблюдението по изпълнението на ОПР от страна на Мониторинговата 

група към общината в оставащия период на неговото действие до 2013 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 – Справка за общинските проекти, изпълнени през периода 2005-2010 г. от 

Община Марица. 
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