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

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

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

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

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

Специфични цели 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Към приоритет 5, специфична цел 5.5: 
5.5.1. Побратимяване с други общини и транснационално междурегионално 
сътрудничество; 

 
II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ 

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

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

Най-голямото поземлено богатство на общината са земеделските земи, които заемат 
83,71% от площта й. Почвите са представени предимно от алувиални, ливадни и 
алувиално-ливаден тип. Тяхната комбинация в съчетание температурната сума за 
вегетационния период от 4400°С позволява на тези терени да се отглеждат 
високодобивни, топлолюбиви земеделски култури традиционни за Тракийската 
низина.Земеделските земи са обработваеми (ниви, ливади, овощни градини, малко лозя 
и ливади) и необработваеми (мери, пасища, дерета и оврази). 
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Горите и горските територии са слабо представени - около 1,99% от общата територия. 
Концентрирани са по поречието на реките, покрай населените места и стопанските 
обекти, покрай пътищата и островно сред обработваемите земи. 

Население 
По данни на Националния статистически институт от Преброяване 2011 год. 
населението на община Марица наброява 32 491 души, от които 16 220 мъже и 16 271 
жени. По общия му брой тя е в групата на "средните (30-100 хил.) общини". Гъстотата е 
94 жит./км² при 119 жит./км² за областта и 70 жит./км² за страната. Населението по 
местоживеене е изключително селско. В териториален разрез е налице неравномерност 
на разпределение на населението в различните зони и деветнадесетте населени места. 
Средно в едно селище живеят около 1650 жители при средно 970 за областта и 520 за 
страната. Преобладават средните и големите села (над 1000 жители). 

Естественото движение на населението за 2011 год. е отрицателно: живородените са 
308, умрелите са 489, а естественият прираст е -181. Въпреки влошения естествен 
прираст, възрастовата структура на населението е относително добра. Това е следствие 
от нарастващия механичен прираст, явяващ се от големите инвестиции в общината, 
водещи до разкриването на нови работни места. За поемане на евентуалното нарастване 
на населението в ОУП са отредени нови 6 712 дка жилищно устройствени зони с малка 
височина, плътност и интензивност на застрояване. 

Структурата на заетостта на населението в община Марица се определя от създадената 
производствена база, природните дадености и създадените традиции. Най-голям 
процент заети от трудоспособното население са в промишлеността - 32.55%, като най-
голям е той за село Радиново - 75.6 % от заетите, а най-малък за село Строево само 
3.7%. На второ място по заетост е селското стопанство- 25.72 %. Най-значим е делът му 
в село Динк - 50%, а най-малък в село Царацово - 3.5%. 

Нивото на безработица сред икономически активното население в Община „Марица“ 
към 31.12.2012 год. е 10,15%. Общият брой безработни лица е 1323. Според степен на 
завършено образование те се разпределят, както следва: 
- Висше   –    50 лица 
- Средно  –  357 лица 
- Основно – 189 лица 
- Начално –  632 лица 
- Никога не посещавали училище – 95 лица 

Както и в цялата страна най-висока е безработицата сред лицата със средно и основно 
образование. Затвърждава се тенденцията безработните без квалификация да 
доминират в професионалната структура на регистрираните безработни. Тази група 
безработни е неконкурентоспособна на пазара на труда и формира основната част на 
контингента на продължително безработните лица. 

От групата на безработните най-засегнати са хората, които не са завършили основно 
образование, хора в предпенсионна възраст, хора от етническите малцинства, майки с 
деца и самотни родители, хора с намалена работоспособност. 
 
Образователно ниво на населението 
Образователното ниво на населението на Община „Марица” е сравнително добро. Това 
е фактор, благоприятстващ стопанското, социално и културно развитие. 
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Дейността в системата на средното образование се провежда в съответствие с 
изискванията на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета и е съобразена с образователната политика на общината, която 
отчита както социално-икономическите характеристики на съвременното общество, 
така и перспективите за бъдещото му развитие. 
 
Дейностите са насочени към създаване и развитие на средищните училища, които да 
отговорят на социално-икономическите характеристики на общината и изискванията на 
пазара на труда. На ниво училище действията са насочени към намаляване броя на 
маломерните и слетите паралелки, осигуряване на възможност и условия за достъп на 
всяко дете до качествено образование. 
 
Основните цели и задачи във връзка с развитието на образованието в общината са 
насочени към: привеждане на образователната система в съответствие с новите 
образователни закони; оптимизиране и актуализиране на училищните планове и 
програми съобразно държавните образователни изисквания и нуждите на съвременното 
развитие; оптимизиране и модернизиране на наличната материална база; постигане на 
максимален обхват при подлежащите на задължително образование и по-пълноценното 
интегриране на деца от малцинствата в системата на образованието; осигуряване на 
необходимите условия за обучение на деца със специфични потребности и обхващане в 
максимална степен на децата в системата на образованието. 
 
Образователната мрежа в Община „Марица” е представена от 15 целодневни детски 
градини, 11 основни и 2 начални училища. Броят на децата в детските градини е 940, а 
броят на учениците в училищата е 2300. Седем от училищата са средищни. Всички те 
разполагат с училищни автобуси. В училището в с. Калековец са разкрити две 
професионални паралелки - работник в дървообработването и специалност 
производство на фасонирани материали. Училищата реализират редица спечелени 
проекти по Национални и Оперативни програми. От м. Април 2008 г. всички училища 
прилагат системата на делегираните бюджети. 
 
В училищата са изградени клубове по интереси, в които децата развиват уменията си в 
различните области на науката, на музиката, художественото слово, рисуването, 
усвояването на традиционни български занаяти. Активно се развива детско-юношеския 
спорт. Всяка година с призови места на национални първенства ни радват децата от 
Шахматния отбор на с. Строево, Хандбалния отбор в с. Труд, отбора по лека атлетика в 
с. Маноле, детския футболен отбор в с. Маноле. Наши ученици от с. Костиево, Рогош, 
Маноле и др. участват в национални конкурси за народно пеене и автентичен фолклор. 
 
За всички училища и детски градини общината е осигурила специализирано здравно 
обслужване - фелдшер или медицинска детска сестра. Отделят се нужните средства за 
консумативи и необходими лекарства от общинския бюджет. Обучението си след 8-ми 
клас, учениците продължават в гр.Пловдив. 
 
Икономика 

Структурата на икономиката в община Марица се определя от настъпилите социално-
икономически условия през последните 20 години. Докато до края на 90 години на 
миналия век водещ отрасъл е било селското стопанство, то постепенно се измества от 
промишлеността. Този факт оказва благоприятно влияние за развитието на общината. 
Благодарение на промишлеността селата не се обезлюдяват вследствие на миграция 
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към градските центрове. 
 
Определящи за развитието на икономиката в общината са отраслите лека 
промишленост и селско стопанство. Инвестициите в последните години надхвърлят 1 
милиард лева. Регистрирани са над 4000 стопански субекта. Най-големите предприятия 
са изградени на “зелена поляна”. 
Оформени са 4 промишлени зони: 

1. Радиново, Бенковски, Царацово, Костиево 
2. Труд, Строево, Граф Игнатиево 
3. Войводиново, Калековец 
4. Скутаре, Рогош, Маноле 

 
Отрасловата структура на промишлеността е разнообразна: хранително-вкусова, 
машиностроителна, металорежеща, дървообработваща, химическа, трикотажна и др. 
Предприятията са изцяло частни. 
 
Териториално промишлеността се развива извън населените места. Терените на 
бившите стопански дворове 2380 дка са в основата на новите "стопански зони" на 
общината поради относителната си обезпеченост с техническа инфраструктура, добри 
транспортни връзки и по - опростени процедури в инвестиционното проектиране. Към 
тях естествено са се присъединили и терени от смяна функционалното предназначение 
на земеделски земи за стопански дейности. Близостта на областния град Пловдив прави 
изключително бурен процесът на разрастване на стопанските зони. Доброто географско 
положение на територията дава бързи транспортни връзки до пазарите. По размер на 
чуждестранни инвестиции (около 30000 лв/ж) община "Марица" е на първо място в 
страната. Сградният фонд на промишлените предприятия е нов, техниката почти 
навсякъде е съвременна. 
 
Селското стопанство в Община „Марица” е структуроопределящ сектор в общинската 
икономика. Представено е от земеделие и животновъдство, за които има изключително 
благоприятни природни и агротехнически условия за развитие. 
 
Големият размер на земеделските територии, високата ценност на земеделските земи от 
алувиално-ливаден почвен тип, в съчетание с благоприятните агро-климатични условия 
и с реалните възможности за напояване, което е предпоставка за развитие на 
интензивни селскостопански производства, като зеленчукопроизводство, овощарство. 
Лозарство, тютюнопроизводство, зърнено-житни култури.  
 
Земеделие 
Земеделските земи заемат 81.5% от площта на общината, което е средно 0.89 ха/жител. 
Високата продуктивност на обработваемите земеделски земи е гаранция за развитието 
на селското стопанство. Все още доходите на населението се формират от този сектор. 
Земята се обработва от частни стопани. Много популярно е фамилното фермерство. 
Кооперативните сдружения са по-редки. Най-голяма е площта им в землищата на с. 
Труд - 3149,7 ха, с. Строево - 2245,1 ха, с. Граф Игнатиево - 2013,8 ха и т.н. 
 
Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 25043,3 ха. 
 
В последните години се наблюдава рязко увеличение на трайните насаждения - 
ябълкови насаждения череши, вишни, ягоди. Изключително благоприятните природо-
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климатични и почвени условия, както и стратегическото местоположение спрямо най-
големите консумативни центрове в страната, създават условия за силно развитие на 
градинарството в областта и дават възможност за производство на почти всички 
растителни култури отглеждани в страната. 
 
Големият размер на земеделските територии (83,7% обработваеми) са предпоставка за 
развитие на интензивни селскостопански производства: 

• Зеленчукопроизводство  
• Овощарство  
• Зърнено житни култури  
• Тютюнопроизводство 

 
Липсата на регионален селскостопански логистичен център за събиране обработка и 
съхранение на плодове и зеленчуци е една от пречките за успешното развитие на 
селското стопанство. 
 
Напоследък се наблюдава тенденция за преминаване от арендаторство към изкупуване 
на по - големи площи (над 10,0-40,0 ха), предимно за трайни насаждения - традиционни 
доказали качеството си местни сортове и нови - чуждестранни. Земята се обработва 
предимно с технически средства, но в голяма степен морално остарели. 
 
Съгласно Приложение №1В от Национален план за развитие на земеделието и селските 
райони, земеделските стопани от Община "Марица" имат възможност да модернизират 
и преструктурират своите стопанства, използвайки отпусканите европейски средства. 
 
Размер на обработваемата площ за селскостопански култури в Община „Марица“ в 
хектари: 

 
Година 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Размер 24 761 24 715 24 715 25 000 

 
Брой регистрирани земеделски производители в Община „Марица“: 

 
Година 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Брой 1 454 1 370 1 300 1 137 

 
От регистрираните общо 1 137 земеделски производители 1 050 кандидатстват за 
субсидия за единица площ през 2012 год. 
 

Животновъдство 

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

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

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

 
Година 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Брой 980 680 510 534 

 
Животновъдни ферми Общ брой 
Кравеферми 290 
Овцевъдни ферми 90 
Козевъдни ферми 70 
Свиневъдни ферми от група А 2 
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Свиневъдни ферми от група Б 6  
Свиневъдни ферми лични 60 
Пчели 52 
Ферми за кокошки носачки 3 
Ферми за кокошки за угояване 13 

 
 
Горско стопанство 
На територията на Община „Марица” този икономически отрасъл практически не 
присъства, поради наличните природни условия. Липса на гори, в т.ч. за стопански 
нужди, малкото на брой предприятия на дървопреработвателната промишленост 
/дограма, мебели/ използват суровина от други места. Върбовите и тополовите чисти и 
смесени гори заемат заливните тераси, като растат върху богато алувиални почви.  
Смесени заливни гори от летен дъб, ясен и бряст върху заливните тераси на места с 
клен, мекиш, келяв габър, върби и тополи. От храстите се срещат: птиче грозде, кучи 
дрян, чашкидрян, ракитица, зърница, зърнастец и др., крайречни и крайречно поточни 
насаждения от бяла и черна елша, на места с върби и тополи. 
 
Гори за дърводобив няма. По предназначение и ползване, тези територии са: защитни 
гори; рекреационни гори; за дивечопроизводство и ловуване; горски земи - поляни и 
храсталаци. Възможности за развитието на отрасъла в общината предоставя Програма 
за развитие на селските райони 2007- 2013г. 
 
През 2012 год. социално – икономическото и политическото развитие на държавата и 
на Общината в частност на общината е стабилно. Не се наблюдават сътресения и 
съществени промени спрямо предходния период. 
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III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. 
 
В изпълнение на определените стратегически и специфични цели, както и 
мерки за постигане на избраните цели и приоритети Кметът на общината 
разработва проекти и програми за привличане  външно финансиране, реализира 
проекти с целево и бюджетно финансиране и др. 
 
Приоритет 1. Създаване на конкурентноспособна местна икономика 
Специфична цел 1.1.: Развитие на модерно земеделие и обвързването му с 
преработвателната промишленост 
 
Мярка 1.1.1. Развитие на модерно земеделие 
Т.1. Създаване на практики за информиране на земеделските производители за 
възможностите за субсидии и финансиране 
 
1. От 13.02.2012 г. стартира информационна кампания на община Марица, 
организирана съвместно с общинска служба по земеделие Марица. Целите на 
кампанията са за гласност, прозрачност и информираност на земеделските 
производители относно комасации на масиви, обсъждане на въпроси и проблеми в 
секторите „Селско стопанство” и „Животновъдство” 
 
Същата приключи с широк обществен интерес. Срещите бяха приети с всеобщо 
одобрение на земеделските производители и животновъди. Стопаните изразиха 
позициите си, споделиха проблемите си и поставиха въпроси, получиха и отговори в 
най-кратки срокове. Идеята за подобна бъдеща практика намери единодушно 
окуражаване. Залите на беседите бяха препълнени от загрижени за стопанствата си 
земеделски производители. Дискутираните теми отвориха и поставиха множество 
въпроси, засягащи  бъдещото развитие на стопанствата в общината. 
 
2. В административната структура на Община „Марица“ беше създадено звено от 
специалисти „Селско стопанство” с основна цел на длъжността да решава въпросите и 
да оказва съдействие и подкрепа на местната общност по въпроси, свързани със 
селскостопанското развитие на общината. 
 
Служителите на длъжност специалист „Селско стопанство” консултират и оказват 
съдействие на граждани и земеделски производители по въпроси в сферата на селското 
стопанство, при кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони, по 
програми и мерки на Държавен фонд „Земеделие”  или други организации. 
Организират и координират информационни кампании и срещи, свързани със селското 
стопанство; Проучват възможностите за кандидатстване по програми и проекти на ЕС в 
областта на селското стопанство; събират и обобщават информация в полза на 
земеделските производители; съдействат и насочват граждани към институции при 
подготовка на документация за кандидатстване и във връзка с дейността им като 
земеделски стопани. 
 
3. Специалисти „Селско стопанство” на община Марица организираха разяснителни 
срещи с жители, собственици на земеделски земи и земеделски производители относно 
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разпределение на масиви за ползване в землищата на с. Калековец и с. Динк по реда на 
чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
 
4. Специалисти „Селско стопанство” на община Марица организираха среща  в 
сградата на общината на 13.09.2012 г. за земеделските производители на тема 
предоставената държавна помощ „de minimis” за подпомагане на производителите на 
плодове, зеленчуци и гъби. 
 
Мярка 1.1.3.: Развитие на рибарството  
 
През 2012 год. Община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие 
изготви проектно предложение за „Промоционална кампания, насочена към 
подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултури в Община „Марица“ 
по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007-2013/, Приоритетна 
ос 3: Мерки от общ интерес, Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални 
кампании. 
 
Основна цел на проекта е популяризиране на продуктите от риболов и аквакултура, 
което ще допринесе за: 

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

• Подобряване престижа на продукти от риболов и аквакултури, както и на самия 
сектор „Рибарство“. 

Специфичната цел на проекта е повишаване информираността на целевите групи 
относно доказаната полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов 
и аквакултура. 
 
Основните дейности, предвидени за изпълнение в рамките на проекта, са: 

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

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

промоционалната кампания с изискванията на програмата. 
 
Прогнозният бюджет на проекта е в размер на 330 552,00 лв. 
 
 
Мярка 1.1.4.: Развитие на горския фонд  
Т. 2 Първоначално залесяване, поддръжка и отглеждане на горски култури на 
неземеделски земи 
 
През 2012 год. Община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие 
изготви проектно предложение „Създаване и отглеждане на нови горски култури в 
Община „Марица““ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 
223- Първоначално залесяване на неземеделски земи. 

Страница 13 от 38 
 



 
Основните дейности по проекта са: 

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

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

 
Проектът ще се осъществява върху имоти, собственост на Община „Марица“ – в 
землището на с. Бенковски 10 имота с обща площ 91,260 дка и в землището на с. 
Рогош 1 имот с площ 29,738 дка. За залесяването ще се използват дървесни видове 
според типа на месторастенето – бяла акация. 
 
Прогнозният бюджет на проекта е в размер на 114 562,80 лв. 
 
Специфична цел 1.2.: Стимулиране на местното предприемачество и привличане 
на външни инвестиции 
 
Мярка 1.2.1.: Създаване на привлекателна среда за развитие на бизнеса 

Т. 5. Подкрепа на Публично-частното партньорство 
 
1. През 2012 год. в община „Марица“ започна подготовката за създаване на клъстери на 
нейната територия. Развитието на клъстери е един от доказаните в световната практика 
начини за повишаване на конкурентоспособността на икономиката на страните.  
 
Клъстерният подход позволява създаването на системи от концентрирани и 
икономически свързани предприятия върху определена територия, с цел да се постигне 
по-ефективно прехвърляне на ресурси от държавната и местната власт за подобряване 
на конкурентоспособността във възможно най-много сфери на дейности. Клъстерът е 
географски свързана концентрация от сходни, взаимообвързани или допълващи се 
фирми с активни канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които 
ползват обща специализирана инфраструктура, пазари на труд и услуги и са изправени 
пред общи възможности за развитие и заплахи. 
 
Съвместно с Growthclusters Великобритания бе организирана официална среща на 
12.10.2012 г. с представители на местния бизнес в секторите Машиностроене и 
металообработване, Хранително-преработвателна промишленост и Парфюмерия и 
козметика за запознаването им с новите възможности за финансиране и повишаване на 
конкурентоспособността на българските компании и с цел и идея учредяване и 
създаване на работещ клъстър в сферите. 
Община „Марица“ работи за създаване на проектно предложение за кандидатстване по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013 г. по открита процедура за конкурентен подбор на проект за 
финансиране на проучване, цялостно развитие, организиране и създаване на клъстер в 
сферата на хранително-преработвателната промишленост с помощта на фирми, 
развиващи дейност в община „Марица“.  
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Мярка 1.2.2.: Промоциране икономическия потенциал на общината 
Т. 2. Организирано участие и представяне на общината в национални и международни 
форуми 
 
1. Община Марица беше съорганизатор на инициативата Пети Международен 
икономически форум „Марица”, която  се проведе в град Пловдив на 6 и 7 юни 2012г. 
Събитието се осъществи под егидата на Областния Управител на Област Пловдив. 
Организирано от Български икономически форум и местни бизнес асоциации. В 
мероприятието участваха и над 30 фирми, които развиват дейност в община Марица. 
 
Над 400 участника представители на бизнеса, политиката, местната администрация, 
неправителствения сектор и медиите взеха участие в Пети Международен 
икономически форум „Марица”   
Участници:  

• Представители на български фирми, асоциации на чуждестранния бизнес и 
финансови институции; 

• Кметове, бизнес организации и международни представителства; 
• Представители на местната администрация и бизнеса от района на Пловдив, 

София, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Смолян; 
• Ресорни министри и заместник-министри, областни управители; 

 
Теми: Сред основните теми, засегнати по време на форума, са: 

• Инфраструктура (транспорт, енергетика); 
• Достъп до финанси и алтернативни източници на финансиране; 
• Регионално и местно развитие; 
• Хранително-вкусова промишленост; 
• Възможности за инвестиции в общините от регион Южен Централен; 

 
2. Община „Марица“ взе участие в провелия се на 22-23.11.2012 год. в град Истанбул, 
Турция Southeast Europe Business Forum (Икономически Форум за Югоизточна Европа).  
Във Форума участваха 397 представители от 22 страни. Презентации направиха 78 
изтъкнати членове от обществения, частния и неправителствения сектор, както и 7 
международни организации, сред които Европейската комисия, Европейската банка за 
възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Организацията за 
черноморско икономическо сътрудничество и др. 
 
На събитието бяха обсъдени новите тенденции и новите бизнес възможности в 
стратегическите сектори на Югоизточна Европа, а именно: Енергийни и природни 
ресурси, Транспортна инфраструктура, ИТ и телекомуникации, Зелен бизнес и Агро-
логистика. Форумът даде възможност за разширяване на бизнес контактите. 
 
Община  „Марица“ участва в тематичен панел „Агро-логистика” и представи условията 
и възможностите за привличане на чуждестранни инвестиции. 
 
Мярка 1.2.3.: Привличане външни инвестиции 
Т. 5. Развитие на „Индустриално-търговско жилищна зона Марица” 
 
Поради необходимост от задоволяване на възникнали индустриални нужди от местно 
значение, с решение № 54 от 19.03.2012 год. на Общински съвет „Марица“ беше 
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създадено селищно образувание съгласно Закона за административно-териториалното 
устройство на Република България – „Индустриална зона Марица“, обхващаща 
територии от землищата на с. Бенковски и с. Царацово. 
 
„Индустриална зона Марица“ предлага на местния и чуждестранния бизнес 
привлекателни възможности за установяване на производства, транспорт, логистика и 
инвестиции. 
 
Мярка 1.2.4.: Стимулиране обществената активност 
 
Предприятията от частния сектор на територията на Община „Марица“ развиват 
активна производствена и търговска дейност. Както е видно от Информационната 
система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, 
същите се възползват от възможностите за безвъзмездна финансова помощ от 
европейските фондове. Някои от бенефициентите през 2012 год. са: 
 
1. Бенефициент:  "Екселпак България" ООД . Фирмата разполага с производствена база 
за печат на опаковки  в с.Войводиново. 
 
Наименование:  Подобряване качеството и гарантиране сигурността на продуктите на 
„Екселпак България” ООД   
Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика"   
Общ бюджет:  108 179 лв. 
 
Наименование:  Технологично обновление на „Екселпак България” ООД чрез 
внедряване на оборудване за производство на фотополимерни форми за флексопечат   
Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 
Общ бюджет:  550 000 лв.   
 
 
2. Бенефициент:  „Гамапласт БГ” ООД   
Наименование:  Повишаване конкурентоспособността на "ГАМА ПЛАСТ БГ" ООД на 
световните пазари чрез технологично обновление и модернизация на производствена 
база за пластмасови изделия   
Източник на финансиране: ЕФРР Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика"   
Общ бюджет:  1 578 509 лв.   
 

3. Бенефициент:  АНДИ БГ ООД. Централният офис на фирмата се намира на 
Карловско шосе в землището на с.Труд. Предлага системи за видеонаблюдение, 
пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи, системи за контрол на 
достъпа, сигнално-охранителни системи, изграждане на електроинсталации. 
 
Наименование:  "Повишаване на квалификацията на служителите от "АНДИ БГ" ООД   
Източник на финансиране:  ЕСФ  Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси"   
Общ бюджет:  69 355 лв.   
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Започна изграждането на множество промишлени, селскостопански, складови, 
търговски и обслужващи обекти за нуждите на местната икономика.  
 

№ Строеж РЗП /м2/ Населено място 

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

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

с. Радиново 

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

5. 

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

292,00 с. Граф Игнатиево 

6. 

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

2 060,00 с. Калековец 

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

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

 
 
 
 

477,70 8. 

 
„Паркинг за 14 автомобила” 
 

655,00 

с. Труд 

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

През 2012 г. Община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие изпълнява 
проект „Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица”, 
BG161PO001/1.1-10/2010/039 по оперативна програма „Регионално развитие”.  
 
Стойността на проекта е общо 435 690 лева, като близо 360 хил. лева са съфинансирани 
от ЕФРР, а 42 309 лева са от националния бюджет. Община Марица, като бенефициент, 
допринася с 33 754,50 лв. Периодът на изпълнение на проекта е 24 месеца. 
Целевата група са училища, детски градини, читалища, самодейни колективи от 
страната и чужбина, населението на община „Марица”. 
Основната  цел на проект „Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и 
Марица” е да се засили ролята на културата чрез разнообразяване и иновиране на 
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културния живот на територията на община „Марица”, което ще допринесе за 
сближаване на отделните социални групи. 

Специфичните цели по проекта са: 
• Иновиране и придаване на атрактивност на културните събития; 
• Насърчаване на развитието, обновяването и обогатяване на културния живот 

чрез организиране и промотиране на културни събития въвеждащи нова проблематика 
и откриващи нови интерпретации на традиционните художествени прояви,  като главен 
фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в 
община Марица; 

• Създаване и развитие на нови и неконвенционални форми на културни изяви, 
които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на 
културни събития, повишаващи привлекателността на региона; 

• Създаване на условия за равен достъп до културата на граждани от различни 
социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните 
процеси, като се отчитат потребностите на групите в неравностойно положение, 
включително на ромското население; 

• Изграждане на нови форми на самоизява привличащи нова публика и опиращи 
се на нови партньорства между творци – професионалисти и аматьори, които ще 
подобрят качеството на живот, жизнената и работна среда и ще допринесат за 
устойчивото и интегрирано развитие на община „Марица”; 
 
През 2012 г. са проведени 4 културни събития - Празника на община „Марица”, 
Етнофестивала „Пеем, танцуваме и живеем заедно”, Фестивала „Ние познаваме 
културата на Европа” и Националния събор за автентичен фолклор „От извора”. 

Мярка 2.1.2: Подобряване на образователната инфраструктура 
 
Училищната мрежа в община Марица обхваща 11 основни училища, 2 начални 
училища и 15 детски градини. Седем от училищата са средищни. Шест от тях 
разполагат със собствен училищен автобус за превозване на пътуващите ученици. 
 
Т.2. Реконструкция, ремонт и благоустрояване на училища (внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и инсталации за алтернативни енергийни източници и др.) 
 
 хил.лв. 
ОР училище с.Бенковски 45,946
ОР училище с.Царацово 30,000
Изграждане на газова мрежа за преминаване на алтернативно гориво /природен 
газ/ в ОУ с. Царацово  15,756

Изграждане вътрешни тоалетни ОУ с.Скутаре 34,173
Инвестиционен проект за енергийна ефективност на ОУ с.Царацово, ОУ с.Граф 
Игнатиево, ОУ с.Строево по програма "Международен фонд Козлодуй" 15,408

 
Т.5. Реконструкция, ремонт и благоустрояване на детски градини (внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и инсталации за алтернативни енергийни източници и др.) 
 
Изграждане на газова мрежа за преминаване на алтернативно гориво /природен 
газ/ в ЦДГ с.Царацово  15,732
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Т.6. Обновяване на материално-техническата база на образователните институции. 
     хил.лв. 
Лаптоп -  ОУ с.Труд 0,500
Компютър и монитор - ОУ с.Граф Игнатиево 0,599
Компютър 2 бр. - ОУ с.Рогош 1,400
Преносим компютър - ОУ с.Строево 0,999
Компютърна конфигурация - ОУ с.Строево 0,652
Мобилни компютри - 2бр.-ОУ с.Войводиново 1,198
Лаптоп-ОУ с.Скутаре 0,966
Лаптоп-НУ с.Войсил 0,672
Компютър.-ОУ с.Скутаре 0,600
Подмяна на водоводен нафтов котел,тръбни връзки и съоръжения в котелно 
помещение в ЦДГ с.Маноле 31,504

Пожароизвестителна инсталация - ЦДГ с.Калековец, ЦДГ с.Рогош, ЦДГ с.Труд 34,871
Инвестиционно проектиране и изграждане на вътрешна газопроводна инсталация 
в ЦДГ с.Труд 5,996

Климатик ОУ с.Царацово  1,300
Пожароизвестителна инсталация - ОУ с.Бенковски 15,152
Пожароизвестителна инсталация - ОУ с.Труд 14,163
Пожароизвестителна инсталация - ОУ с.Скутаре 17,064
Пожароизвестителна инсталация - ОУ с.Калековец 22,138
Климатична система - ОУ с.Калековец 6,800
Климатици 3бр.-ОУ Войводиново 4,365
Система активборд 178+късофокусен проектор-ОУ с.Граф Игнатиев 2,980
Мултимедиен проектор-НУ с.Войсил 0,524
Климатици сплит с-ма 3бр.-ОУ с.Строево 5,398
ЦДГ Елица с.Бенковски-готварска печка 1,609
Съоръжение за детска площадка в ЦДГ с.Маноле 7,997
Придобиване на стопански инвентар в ЦДГ с.Маноле-хладилник 0,699
Офис обзавеждане - ОУ с.Строево 0,660
Пързалка стълба - ОУ с.Строево 0,513
Катерушка - ОУ с.Строево 0,583
Класно сметало четало - ОУ с.Строево 0,712
Бяла магнитна дъска - ОУ с.Строево 0,502
Музикална уредба - ОУ с.Скутаре 1,500
Усилвател за вътрешно озвучаване - ОУ с.Скутаре 0,600
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В процес на изпълнение са: 
 
1. Проект „Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на 
образователната инфраструктура в Община „Марица”” BG161PO001-1.1.09-0033 по ОП 
"Регионално развитие" BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските 
агломерации”. Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на 
общинската образователна инфраструктура и въвежда мерки, гарантиращи 
използването на ВЕИ в четири училища и три детски градини в Община „Марица” - ОУ 
Бенковски,  ОУ и ЦДГ Калековец, ЦДГ Рогош, ОУ Скутаре, ОУ и ЦДГ Труд; 
 
Общата стойност на проекта е в размер на  4 138 966,46 лв. 
 
Основните цели и резултати, които ще бъдат постигнати с изпълнение на проекта са: 

• Подобрява се качеството на жизнената и работната среда и  се повишава нивото 
на образователния процес чрез осигуряването на подходяща и енергоефективна 
образователна инфраструктура; 

• Стимулира се социална и образователна ангажираност на групи в 
неравностойно положение и се подобрява образователната достъпност в училищата и 
детските градини; 

• Чрез осъществяване на проекта се гарантират качествени услуги за образование 
и възпитание на децата от с. Бенковски, с. Калековец, с. Скутаре и с. Труд, което е 
предпоставка за осигуряване на достъп до равнопоставена трудова реализация и 
повишаване на доходите на младите семейства. 
 
Броят на децата и учениците, облагодетелствани от подобрената образователна 
структура през 2012 год. е както следва: 
 
 

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

 
Постига се икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната 
инфраструктура и намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквивалентни). 
Към 31.12.2012 год. строително-ремонтните дейности са приключили. Предстои 
отчитане на резултатите от проекта. 
 
2. През 2012 год. Община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие 
изготви и спечели проект „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ "Граф 
Н.Игнатиев" с.Граф Игнатиево“, финансиран от Международен фонд „Козлодуй“, 
Мярка 3 "Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински 
сгради за общини в страната, на стойност 44 395,94 евро. 
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Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се постигне подобряване на енергийната 
ефективност чрез полагане на топлоизолация и изграждане на отоплителна инсталация. 
 
3. През 2012 год. Община „Марица“ в изпълнение на Общинския план за развитие 
изготви и спечели проект „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ "Христо 
Смирненски" с.Строево“, финансиран от Международен фонд „Козлодуй“, Мярка 3 
"Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за 
общини в страната, на стойност 64 180,46 евро. 
 
Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се постигне подобряване на енергийната 
ефективност чрез полагане на топлоизолация, подмяна на дограма и изграждане на 
отоплителна инсталация. 
 
Мярка 2.1.3 Подобряване на социалната инфраструктура 
По т.1 Реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални 
услуги 
 
През 2012 год. в процес на реализация е Проект „Общностен център за деца и 
семейства в община Марица“ по Проект "Социално включване", финансиран със заем 
от Световната банка на  обща стойност 794 138 лв. 
 
Общата цел на проекта е да се постигне превенция на социалното изключване и 
намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие 
посредством изграждането на общностен център за деца и семейства и повишаване 
качеството и количеството на социалните услуги за деца до 7 г. и техните родители на 
територията на община Марица. 
 
Мярка 2.1.5.: Подобряване на съпътстваща инфраструктура  
Мярката предвижда подобряване на сградния фонд на административните и 
обслужващи сгради към администрацията. 
                                                                                                                                            хил.лв. 
Закупуване и монтаж на камина с водна риза за отопление-кметство с. 
Рогош 

1,160

Климатици кметство с.Строево 2,940

Климатик кметство с.Манолско Конаре 1,600

Кметство с.Труд-котел парно 5,860

Климатик пенсионерски клуб с. Царацово 2,000

Климатик общинска сграда – младежки дом с. Граф Игнатиево 3,000

Придобиване на стопански инвентар в ДМК-готварска печка 1,200

Мотоблок с ремарке с.Костиево 1,500

Моторна резачка с.Царацово 0,800

Косачка с.Войсил 2,040

Придобиване на транспортни средства 9,000
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Мярка 2.1.6.: Стимулиране на информационните технологии 
Т. 1 Разработване и внедряване на нови информационни и комуникационни технологии 
 

Строеж Имот 

Подземна оптична кабелна 
мрежа L=8,185km 

В и между с.Строево и с.Царацово (до границата с 
гр.Пловдив) 

Подземна оптична кабелна 
мрежа L=16,515km 

В и между с.Граф Игнатиево, с.Динк, с.Крислово и 
с.Калековец (до границата с Община Раковски) 

Подземна оптична кабелна 
мрежа L=7,5km В  и до с.Радиново и с.Костиево  

 
 
Мярка 2.2.1.: Пътна инфраструктура 
                                                                                                                                      хил.лв. 
ОР на път PDV1150 /II-56, Калековец – Крислово / От км 0+000- До км 2+500 15,482
ОР на път PDV1152 / Динк - Крислово- -Желязно – Войводиново  / От км 0+000- 
До км 8+700 12,946
ОР на път PDV1153 /I-8, Костиево-Радиново-жп гара Бенковски-Бенковски- /III-
805/- От км 0+000- До км 7+450 21,962
ОР на път PDV1156 / с. Царацово – ІІІ-805/ От км 0+000- До км 1+400 3,340
ОР на пътPDV1159 /Рогош – Трилистник/- От км 0+000- До км 4+970 3,490
ОР на път PDV1160 /Манолско Конаре-Ясно поле/- От км 0+000- До км 3+800 15,894
ОР на път PDV1191 /I-8/ Пловдив – граница общ.(Пловдив-Марица) – 
Войводиново - /II-56/- От км 0+000- До км 4+230 4,942
ОР на път PDV2155 /PDV1154, ж.п.Прелез Царацово- с.Царацово/- От км 0+000 
До км 3+700 11,985

Изграждане тротоари с.Желязно 8,519
Проектиране и изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на 
скоростта на МПС с.Труд 3,182
Проектиране и изграждане изкуствени неравности за ограничаване на скоростта 
на МПС с.Манолско Конаре 3,808

Изграждане улично осветление с.Желязно 1,656
 
Мярка 2.2.3.: Рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони за обществен 
отдих 
Т. 2. Рехабилитация, изграждане, възстановяване на детски и спортни площадки и 
съоръжения 
 хил.лв. 
Изграждане на детска площадка с.Манолско Конаре 10,830
Изграждане на детска площадка с. Царацово 9,969
Изграждане съоръжение за поливане тревните площи на стадиона 
с.Царацово 4,200
Проектиране на спортни площадки за с.Маноле, с.Калековец, с.Бенковски 9,720
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Мярка 2.2.4.: Подобряване на енергийната инфраструктура 
 

Строеж Населено място 
Реконструкция (подмяна) на кабели 20кV с дължина 3км между 
ТП2, ТП Културен дом и ТП В/С с.Граф Игнатиево 
Трафопост 1х400кVА и кабели 20кV (1км) с.Труд 
Фотоволтаична електроцентрала 3МW с.Труд 
Трафопост 1х800кVА и кабели 20кV (400м) с.Труд 
Фотоволтаична електроцентрала с трафопост 100кVА с.Скутаре 
Фотоволтаична електроцентрала с трафопост 160кVА с.Царацово 
Фотоволтаична електроцентрала с трафопост 400кVА с.Калековец 
Фотоволтаична електроцентрала с трафопост 200кVА с.Костиево 
Нов тграфопост и кабели 20кV (500м) с.Калековец 
Фотоволтаична електроцентрала 250kW с.Калековец 
Нов трафопост 1х400кVА с.Калековец 
Нов трафопост 1х800кVА с.Рогош 
Трафопост 1х400кVА с.Костиево 
Възлова станция "Шести километър" с.Костиево 
Подстанция 110/20кV "Царацово" с изводни кабели с.Царацово 
 
 
През 2012г. са изградени 2 400м. от мрежата за доставка на природна газ за битови и 
стопански обекти. Изградената до момента газоразпределителна мрежа в община 
„Марица” е 27 953м. 
 
 
Мярка 2.2.5.: Превенция от природни бедствия 
Т. 2. Борба с бреговата ерозия, изграждане на малки по обем преливници, бентове и др. 
 
През 2012 год. Община „Марица“  в изпълнение на Общинския план за развитие 
продължава да изпълнява проект „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване 
на наводнения от отливен поток с.Строево, община Марица, уч.хкм+1220,00 до 
хкм+1780,00”, BG161PO001/1.4-06/2010/030-01 по Оперативна програма „Регионално 
развитие”. Общата цел на проекта е да се изгради общинска инфраструктура за 
предотвратяване на наводнения посредством изграждане, ремонт и възстановяване на 
съоръжения, част от инфраструктурата за защита на с. Строево от наводнения в един 
рисков воден участък като по този начин се сведат до минимум неблагоприятните 
последици за човешкото здраве и околната среда и се спомогне за развитието на 
устойчиви градски ареали. По-конкретно общата цел се свежда до опазване здравето и 
живота на населението на с. Строево и на тяхното имущество, жилищни и земеделски 
площи, инфраструктура, като се предотвратяват наводнения от отливния поток в 
прилежащите терени в участъка на с. Строево, Община Марица в участъка хкм 
+1220,00 до хкм + 1780,00. 
 
Общата стойност на проекта е 1 040 054 лв. 
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Изпълнени индикатори за резултат през 2012 год.: 
• Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за 

предотвратяване на наводнения – 1660 броя жители. 
• Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения 

за периода Март 2012 – Декември 2012: 
1. Цялостно изграждане и завършване на профила за участък хкм +1220 до 
хкм+1560. 
2. Цялостно изграждане и завършване на профила за участък хкм +1560 до 
хкм+1780. 
3. Направа водосток No5 и No6 и рекултивиране на прилежащия терен. 

• Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия за периода Март 
2012 – Декември 2012: 

1. Цялостно изграждане и завършване на профила за участък хкм +1220 до 
хкм+1560. 
2. Цялостно изграждане и завършване на профила за участък хкм +1560 до 
хкм+1780. 
3. Направа водосток No5 и No6 и рекултивиране на прилежащия терен. 

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

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

Т.1. Строителство/ реконструкция/ рехабилитация на водоснабдителни системи и 
съоръжения 
 
    хил.лв. 
Предпроектно проучване, идеен проект и работен проект на 
канализационна и съпътстваща водоснабдителна мрежа във фаза идеен 
проект на пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на с. 
Царацово                                                                                    

79,450

Работен проект на канализационна и съпътстваща водоснабдителна мрежа 
във фаза идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни води на 
територията на с. Скутаре                                                                     

70,080

 
През 2012 год. приключи изпълнението на следните проекти, финансирани по 
Оперативна програма "Околна среда": 
 
1. Наименование:  Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен 
проект за с.Труд   
 
Описание на проекта:  Подготвяне на качествени инвестиционни проекти за развитие 
на екологичната инфраструктура на населените места в Община Марица и повишаване 
готовността на общината за кандидатстване по ОП „Околна среда”.   
 
Общо изплатени средства:  128 847,00 лв.   
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2. Наименование:  Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен 
проект за с. Граф Игнатиево   
 
Описание на проекта:  Подготвяне на качествени инвестиционни проекти за развитие 
на екологичната инфраструктура на населените места в Община Марица и повишаване 
готовността на общината за кандидатстване по ОП „Околна среда”.   
 
Общо изплатени средства:  100 550,00 лв.   
 
 
В процес на изпълнение са: 
 
1. Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
в с.Бенковски, общ."Марица”” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013. 
Целта на проекта е: 

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

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

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

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

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

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

Мярка 3.3.1. Качество на природните компоненти - въздух, почва, вода 
Т. 2. Иницииране на дискусии и превантивни мерки във връзка с изменението на 
климата 
Т. 10. Дейности по опазване и възстановяване на биоразнообразието 
 
Реализиран е проект „Зелен ден“, финансиран по Програма "Младежта в действие 2007 
-2013 " Дейност 1.2, на стойност 3300 евро. 
Основната цел на проекта е създаване на чиста и приветлива околна среда в община 
Марица чрез реализацията на проекта "Зелен ден на младежта" от младежта в община 
Марица.  
 
Постигнати резултати: над 600 младежи от 19-те села на общината участват, събрани са 
над 400 чувала боклук и над 670 различни видове растения са засадени в населените 
места. 
 
Мярка 3.3.3.: Въвеждане на системи за превенция и контрол за опазване на 
околната среда 
 
1. С цел подобряване условията за провеждане на учебната дейност, изграждане на 
екологично самосъзнание и чиста околна среда през 2012 год. се извърши озеленяване 
на дворовете на 15 целодневни детски градини и 11 училища на територията на 
общината на обща стойност 13 010 лв. Засадиха се 300 броя широколистни дървета, 26 
броя иглолистни дървета и 1500 броя храсти. 
 
2. В землището на с. Войводиново благодарение на доброволен труд от населението на 
общината беше извършено залесяване на 80 декара площи с дървесни видове за 
биомаса (хибридна топола). 
 

Приоритет 4.: Развитие на човешките ресурси и намаляване на социалната изолация 

Специфична цел 4.1.: Повишаване квалификацията и заетостта 

Мярка 4.1.1: Повишаване квалификацията на преподавателски персонал и 
заетите в социалната сфера 

Т. 2. Обучение и повишаване на квалификацията на заетите в сферата на 
образованието 
 
С цел подобряване н учебно-възпитателния процес са проведени следните обучения за 
повишаване квалификацията на преподавателския персонал в училищата и детските 
градини: 

1. Агресията в ПУВ. Прояви на детската агресивност. Стратегии за справяне с 
агресивното поведение. Обучаване на децата в умения за разрешаване на 
конфликти. Диагностика на агресията. 

2. Портфолиото като технология за удостоверяване и оценяване равнища на 
постижения и   ниво на компетентност. Видове портфолио. Дизайн на портфолио 
на детстка група, учителя, детската градина. Електронно портфолио. 

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

Страница 26 от 38 
 



4. Детската градина – позитивно образователно пространство. Инициативност и 
предприемчивост – интегрирани образователни практики в детската градина. 

5. Контролната дейност на директора и помощник-директора. 
6. Съвременни аспекти в обучението по физика и астрономия. 
7. Практики за обучение и оценяване на грамотност по природни науки. 
8. Сътрудничеството между образователната институция, детското заведение и 

родителите. 
9. Детската градина - позитивно образователно пространство. 
10. Професионалния стрес при учителите. Техники за овладяване и контрол на стреса. 
11. Обучение: „ Формиране на предприемачески умения от най-ранна детска възраст 

в българските училища ”. 
12. Обучение: „ Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор и 

неговото практическо приложение ”. 
13. Изработване на ученическо портфолио за валидиране на знания и умения.  
14. Компютърните технологии в урока по математика- приложни програми и проекти. 
15. Обучение по безопасност и здраве за осигуряване на здравословни и безопасни    

условия на труд 
16. Социални умения в педагогическата практика. 
17. Формиращо и сумативно оценяване в начален етап на основната образователна         

Степен. 
18. Насоки за работа с Prezi.Създаване на презентации с Prezi. 
19. Teaching Digital Natives Dijjereutidted Instruction. 
20. Подходи и методи за работа в мултикултурна среда и работа с деца-билингви; 
21. Ефективност на целодневната организация в училище. 
22. Използване на игровия метод при запознаване на учениците от началното                        

училище с природната и социална среда. 
23. Работа в смесена възрастова група – добри практики и аспекти. 

 
 

Мярка 4.1.1 “Повишаване квалификацията на преподавателския персонал и 
заетите в социалната сфера” 

Мярка 4.2.1 “Съвместни дейности с неправителствени организации и държавни 
институции” 

Мярка 4.2.2 “Системни мерки за превенция на деца в риск”  

Мярка 4.3.1 “Повишаване ролята на младите хора  в обществения живот” 
 
В процес на изпълнение е спечелен проект на Община „Марица” - „Заедно можем 
повече” по ОП "Развитие на човешките ресурси", BG051PO001-4.1.05 “Образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Партньори: Социална 
фондация „Инди-Рома97” и  ЦДГ „Буратино” с. Костиево.  
 
Основната цел на проекта е разработване и реализация на мерки за улесняване на  
достъпа и засилване на мотивацията за включване в образователния процес на групи в 
неравностойно положение. За реализацията на целта ще бъдат извършени следните 
дейности: Създаване на обществен съвет; Провеждане на  информационни срещи;  
Обучения на преподавателите от четири ЦДГ в целевите селища на Община Марица; 
Обучения за родители на деца от четири ЦДГ; Организиране и провеждане на 
допълнителни дейности за децата в четири ЦДГ; 
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Стойността на проекта е 94 312,24 лв. 
 
Мярка 4.1.3. Насърчаване на заетостта 
 
В процес на изпълнение са:  
1. Проект „Подкрепа за достоен живот” обхващащ 15 населени места – с. Строево, с. 
Войводиново, с. Маноле, с. Труд, с. Трилистник, с. Граф Игнатиево, с. Коситево, с. 
Калековец, с. Динк, с. Желязно, с. Скутаре, с. Царацово, с. Рогош, с. Войсил, с. Ясно 
поле по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схема за безвъзмездна 
финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи.  
 
Прилага се  нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда,  като е въведен 
принципът „индивидуален бюджет”, т.е всеки потребител на социалната услуга  „личен 
асистент” е обгрижван в рамките на индивидуален, специално разработен за него 
индивидуален план и по този начин в национален мащаб се разчупват създадените 
стереотипи за услугата „Личен асистент”. 
 
Бюджет за Община "Марица" за 2012 г.:  215 340,23 лв 
 
2. Проект „Нов избор - развитие и реализация”  обхващащ  17 населени места, в т.ч. с. 
Труд, с. Граф Игнатиево, с. Строево, с. Царацово, с. Бенковски, с. Войсил, с. Радиново, 
с. Костиево, с. Войводиново, с. Калековец, с. Крислово, с. Динк, с. Скутаре, с. Рогош, с. 
Маноле, с. Манолско конаре, с. Ясно поле по ОП "Развитие на човешките ресурси"-
МТСП. По проекта Община „Марица” е партньор на АЗ и ДБТ „Марица”.  
 
Основна цел на проект “Нов избор – развитие и реализация” по схема BG051PO001-
1.1.03 “Развитие”  е извършване на обучение за придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро 
по труда”, с цел последващо наемане работа по схемата. 
 
Основни дейности по проекта са: предоставяне на професионално обучение на 
одобрени от работодателите безработни лица от целевата група, осигуряване на заетост 
след успешно завършване на професионално обучение на лицата. 
 
През 2012 год. продължава изпълнението на проекта относно назначените през 2011 
год. общо 39 лица за срок от една година по длъжности и професии както следва: 

• За длъжност Общ работник, поддръжка на сгради, професия Помощник в 
строителството, специалност Основни и довършителни работи – 6 лица. 

• За длъжност Работник, подови облицовки и настилки, професия Строител, 
специалност Вътрешни облицовки и настилки – 27 лица. 

• За длъжност Работник поддръжка на сгради, професия Строител, специалност 
Мазилки и шпакловки – 6 лица. 

 
Усвоени финансови средства по проекта за 2012 год. – 54 822,96 лв. 
 
През 2012 год. са обучени и назначени общо 52 лица за срок от една година по 
длъжности и професии както следва: 

• За длъжност Огняр, професия Професия „Огняр” Специалност „Огнярство”– 8 
лица. 
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• За длъжност Спасител при бедствия, аварии и катастрофи, професия Спасител 
при бедствия, аварии и катастрофи, специалност Търсене,спасяване и 
извършване на аварийно - възстановителни работи – 24 лица. 

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

• За длъжност Работник поддръжка на пътища, професия “Помощник пътен 
строител”, специалност “Пътища, магистрали, съоръжения”– 11 лица. 

 
Усвоени финансови средства по проекта за 2012 год. – 23 874,90 лв. 
 
3. Община „Марица“ работи по Национална програма за заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания“, финансирана със средства от държавния бюджет.  
Основна цел на програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на 
заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни 
увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични 
вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на 
социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. 
Непосредствени цели на програмата: 

1.  Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, 
регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, обект на Програмата. 
2. Повишаване пригодността за заетост и заработване на трудови възнаграждения 
чрез осигуряване на обучение на лицата, обект на Програмата. 
3. Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и 
възможностите на лицата от целевите групи по Програмата, с цел промяна на 
обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи. 
4. Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните, обект на 
Програмата. 
5. Развитие на партньорството на всички нива при реализацията на Програмата. 
6. Създаване на условия за достоен и самостоятелен живот за хората, обект на 
Програмата. 

Постигнати резултати: Назначени на работа общо 6 безработни лица с трайни 
увреждания в общинската администрация, администрация на с. Граф Игнатиево и с. 
Маноле, основно училище и детска градина с. Царацово. 
  
Обща стойност: 18 149,04 лв. 
 
4. Община „Марица“ работи по Регионална програма за заетост, финансирана със 
средства от държавния бюджет.  
 
Въздействие (резултати) от извършените по програмата дейности за местното развитие: 
Поддържане  на   26 паркове  и 22 детски площадки  в 19 населени места. 20 назначени 
лица за срок от 6 месеца. 
 
Изплатени средства: 41 114.06 лв. 
 
5. Община „Марица“ работи по „Национална програма От социални помощи към 
осигуряване на заетост“, финансирана със средства от държавния бюджет.  
 
Въздействие (резултати) от извършените по програмата дейности за местното развитие: 
Благоустрояване на населените места чрез изграждане на тротоарни настилки. 
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11 назначени лица. 
 
Изплатени средства: 35 130.14 лв. 
 
6. Община „Марица“ работи по Програма „Старт на кариерата“, финансирана със 
средства от държавния бюджет.  
 
Въздействие (резултати) от извършените по програмата дейности за местното развитие: 
Осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, 
завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между 
образование и заетост. 1 назначено лице.  
 
Изплатени средства: 3 779.20 лв. 
 
7. През 2012 год. приключи изпълнението на Проект „Спокойствие за възрастни хора с 
трайни увреждания и самотно живеещи хора чрез получаване на подкрепа и внимание у 
дома” Договор: BG051PO001-5.2.07-0262-С-001 обхващащ 16 населени места – с. 
Бенковски, Войводиново, Войсил, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско 
Конаре, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле по ОП 
"Развитие на човешките ресурси" BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за 
независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно 
живеещи хора” - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3.  
 
Цел на проекта: Повишен стандарт на живот на възрастни хора с трайни увреждания и 
самотно живеещи хора чрез разширяване обема и повишаване качеството на услугите 
„Социален асистент” и „Домашен помощник” в общността. 
Резултат: Обучени и наети 25 социални асистенти и 15 домашни помощници, които да 
обгрижват общо 70 потребители. 
 
Обща стойност: 180 773,00 лв. 
 
Специфична цел 4.1.: Повишаване квалификацията и заетостта 
 
Мярка 4.1.3: Насърчаване на заетостта 

Т. 3. Провеждане на тематични срещи между бизнеса, бюрото по труда и 
заинтересованото население 
 
На 20 Октомври 2012 г. в гр. Пловдив се проведе първият регионален Панаир на 
работата /”Job Fair”/. Събитието е съвместна инициатива на Община “Пловдив” и 
Община “Марица”. За първи път организатори на мероприятие с такъв характер са 
общини, водещи компании от региона и Младежки информационно – консултантски 
център. 
 
Събитието е насочено към: представители на български и чуждестранни фирми, 
асоциации на чуждестранния бизнес и институции, представители на държавната 
администрация и регионални агенции, ресорни ръководители на академични 
институции, работодателите в България и човешки ресурс търсещ реализация в 
приоритетна сфера за всеки индивидуално. 
 
Цели: 
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• Подобряване синергията между бизнес и образование, което да рефлектира 
върху развитие на икономиката и повишаване качеството на живот; 

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

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

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

предизвикателствата и перспективите за нови работни места. 
 
В рамките на Панаир на работата са проведени множество инициативи, за да се 
осъществи и изгради перспективна връзка между участниците, да се научи какви 
знания, умения и качества ще са необходими за желаните позиции, за да разгърнат 
кандидатите потенциала си в правилна посока. 
 
Панаир на работата /”Job Fair”/ е елемент от бъдещото устойчивото и дългосрочно 
развитие в програмата на Община “Марица” и Община “Пловдив” за корпоративна 
ангажираност към обществено значими инициативи. Основната идея на Панаира на 
работата е студентите и младите дипломирани специалисти да открият нови 
възможности за професионална реализация, а работодателите да се срещнат със своите 
потенциални стажанти и персонал. 
 
В Панаира на работата взеха участие 52 фирми, 5 университета, 3 кариерни центрове 
/центрове за професионално обучение/. 
Участвали: над 1500 човека, 10% от тях са били потърсени за интервю 30 дни след 
инициативата, други 30 бр. са започнали стаж в община Пловдив, от които 8 на 
постоянно работно място. В община Марица са наети двама на работа, а стажуващи са 
шест човека. 
 
Мярка 4.2.2: Системни мерки за превенция на деца в риск 
 
Институциите, които работят с децата на територията на община "Марица" са: 
1. Дейност "Образование" към общинска администрация 
2. Общински училища и целодневни детски градини 
3. Регионален инспекторат - Пловдив 
4. Комисия за закрила на детето към община "Марица" 
5. Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни – община "Марица" 
6. Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" 
7. Териториална междуведомствена комисия за спешни реакции и помощ при 
случаи на насилие над деца или когато съществува опасност от насилие. 
8. Детска педагогическа стая към РПУ с.Труд 

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

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

• разглеждат противообществени прояви, налагат възпитателните мерки, както и 
правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки; 

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

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

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

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

• изучават състоянието и причините за противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните 
държавни органи и обществени организации; 
 
През 2012 год. са предприети следните конкретни мерки: 

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

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

• Едно настанено малолетно лице във ВУИ. Конкретна работа с родителите на 
лицето. 

• Разгледани са 14 възпитателни дела за 18 малолетни и непълнолетни. 
• МКБППМН работи по общинските програми за превенция на наркомании, 

превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, превенция и 
противодействие на трафика на хора и превенция на ХИВ/СПИН. 
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Мярка 4.3.1.: Повишаване ролята на младите хора в обществения живот 
 
Община „Марица“ съвместно с Младежки информационно – консултантски център – 
Пловдив и със съдействието на Национален младежки форум организира на 30.03.2012 
год. и 31.03.2012 год. Обучение за младежи с предмет „Развитие и изпълнение на 
младежки проекти“. Основните проблеми, заложени в програмата, бяха: 

• Участие на младите хора в живота на общините и регионите; 
• Елементи на проекта; 
• Жизнен цикъл на проекта; 
• Национална програма за младежта (МОМН); 
• Програма “Младежта в действие” на ЕС; 
• Формуляр за кандидатстване; 
• Подготовка на формуляр за кандидатстване; 
• Да го направим! – практическа работа; 
• Представяне на готови проекти; 

 
Модератори: Веселин Илиев – Национален младежки форум и Даниел Джинсов – 
Сдружение на младите психолози в България “4ти април”. 
 
Мярка 4.3.2. Младежки инициативи 
Т. 1. Организиране на спортни състезания 
 
В спортните обекти на територията на община „Марица“ през 2012 год. са проведени 
множество спортни мероприятия, които допринасят за доброто здравословно 
състояние, развлечения и пълноценно оползотворяване на свободното време на 
жителите на общината. Основните събития в спортния календар на общината за 2012 
год. са: 

1. Общинско първенство по шахмат 
2. Общинско първенство по баскетбол – юноши и девойки 
3. Хандбал – момчета и мъже 
4. Празник на община „Марица“ – лека атлетика и футбол 
5. Футбол – по програма на БФС 
6. Баскетбол – общинско първенство за момичета и момчета до 5-и клас 
7. Общинско първенство по хандбал – юноши и девойки 
8. 08 Април – международен ден на ромите – футболен турнир 
9. Общинско първенство по футбол – юноши 
10. Общинско първенство по лека атлетика – юноши и девойки 
11. Първи футболен турнир „Купа Независимост“  
12. Киноложка изложба „Немска овчарка“ 
13. Изложба на екзотични птици 
14. Купа на Кмета на община „Марица“ по футбол с участието на отбори от 

населените места в общината и др. 
 
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. 
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• 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 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. 
 
Приоритет 5. Укрепване на институционалния капацитет; 
Специфична цел 5.1. Укрепване на институционалния капацитет; 
  
Мярка 5.1.1. Повишаване квалификацията на административния и ръководен 
персонал; 
 
1. Изготвен и спечелен е проект „Модернизиране на кариерното развитие на 
служителите от общинската администрация чрез  учене през целия живот” по ОП 
"Административен капацитет" BG051PO002/10/2.5-01, Приоритетна ос IІ „Управление 
на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално 
сътрудничество”. 
 
Обща цел на проектното предложение е подобряване политиката по управление на 
човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите от община Марица 
чрез използване на опита и добрите практики на общини от държави-членки на ЕС в 
контекста на учене през целия живот. 
Партньори на Община „Марица“ по проекта са Общините Сайент и Навас, Кралство 
Испания и Община Вобарно, Република Италия. 
 
Основните дейности са свързани с: Проучвания и  анализи на политиките по 
управление на кариерното развитие;  Организиране  на  обучения, обучителни 
посещения и обмен на експерти; Изготвяне на дългосрочна програма за кариерно 
развитие на служителите, разработване на  правилник и наръчници за  кариерното  
развитие на служителите от общинската администрация; Изработване на  електронен 
информационно-обучителен портал с форум; Създаване на партньорска 
транснационална мрежа  в областта на политиката по управление на кариерното 
развитие. 
Обща стойност на проекта: 642 756,00 лв. 
 
2. Изготвен и спечелен е проект „Оптимизиране структурата на Община „Марица“” по 
ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд по подприоритет „Ефективна структура на държавната 
администрация“. 
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Обща цел на проекта е: Оптимизиране на структурата на община „Марица“ за 
постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции, която 
следва да бъде постигната чрез: Идентифициране на слабостите в работата на 
общинската администрация на базата на извършването на функционален анализ; 
Оптимизиране на структурата на общинската администрация за подобряване на 
ефективността и ефикасността в работата и за избягване на дублиращи се функции; 
Информиране на населението на общината относно предприетите промени. 
 
Основните дейности са свързани с: Извършване на функционален анализ на всички 
структури и функции в общинската администрация; Оптимизиране структурата и 
подобряване на работните процеси в администрацията; Повишаване на капацитета на 
служителите на общинската администрация за подобряване на ефективността и 
ефикасността при изпълнението на техните функции. 
Обща стойност на проекта: 175 508,00 лв. 
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IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. 
 
1. Контрол върху изпълнението на общинския план за развитие   
Контролът върху изпълнението на общинския план се осъществява от Кмета и 
Общинския съвет. С оглед постигане на оптимален ефект и оперативност в процеса на 
наблюдение и оценка на изпълнението ще се създаде Мониторингова група, в която ще 
бъдат включени общински съветници, представители на Общинската администрация и 
представители на другите институции неправителствения сектор, бизнеса, държавни 
структури. Ролята на тази група е да следи изпълнението на общинския план за 
развитие, да дава насоки и препоръки за корекции в действията на групите за 
изпълнение, да изготвя и представя на Общинския съвет и Кмета годишни доклади с 
оценка за изпълнението на Плана за развитие.  
 
След назначаването от Кмета на постоянна Мониторингова работна група от същата се 
изработват Индикатори за наблюдение, разпределени на сектори. Утвърдената работна 
група може да детайлизира списъка на индикаторите за наблюдение.  
 
Задачи на Мониторинговата работна група: разглежда и утвърждава индикаторите за 
наблюдение на изпълнението на плана; периодично извършва преглед на постигнатия 
напредък по отношение на целите; анализира резултатите от изпълнението на мерките 
и степента на постигането на целите; разглежда резултатите от междинната оценка; 
разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките; предлага 
промени, свързани с постигането на плана. 
 
2. Програма за реализация на ОПР (ПРОПР) 
Програмата за реализация на общинския план за развитие е механизъм за изпълнението 
на всяка поставена цел. ПРОПР е съвкупност от ресурсно-осигурени мерки. Създава се 
за всяка последваща година и включва само онези мерки, които отговарят на следните 
критерии: 
- има техническа проектна готовност (ТП, РП, ОВОС и др.); 
- проектът е реалистичен (ресурсно-осигурен); 
- известно е кой е крайният ползвател и е ясен очакваният ефект; 
- има многопосочно въздействие върху общината; 
- осигурена координация с други дейности. 
ПРОПР е законодателно обвързана със ЗРР и ЗОБ, от които произтичат 
структурирането и източниците за финансирането и. 
 
3. Мерки за осигуряване на партньорство публичност и прозрачност при 
реализация на ОПР "Марица" 
 
Одобреният от Общинския съвет "Марица" - Актуализиран ОПР 2005-2015 г. е 
предоставен на заинтересованите страни на електронен и хартиен носител. Копията са 
на разположение за ползване при Секретаря на общината и при Председателя на 
Общински съвет. Пълният текст на ОПР - "Марица" е публикуван и на уеб - страницата 
на общината. 
 
Публичните отчети и обсъждания на постигнатите резултати са основни инструменти 
на гражданския контрол върху изпълнението. Преди разработването на всяка годишна 
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програма за реализация на плана чрез медиите се съобщава на широката общественост 
какво конкретно се предлага да бъде включено в съответната програма и се събират 
мнения и предложения в писмен и електронен вид. Преди окончателното оформяне на 
годишната програма за реализация се провежда публично обсъждане. Подобно широко 
публично обсъждане се прави при всяка актуализация на плана, наложена от настъпили 
сериозни промени в социално - икономическата среда и нововъзникнали проблеми и 
потребности. 
 
При реализацията на плана се разчита на тези, които контролират капитала и 
човешките ресурси, активното участие на местния бизнес и на гражданското общество; 
набляга се на ролята на неправителствените организации; търси се сътрудничество с 
всички местни структури, които могат да съдействат и допринесат за по-успешно и 
качествено изпълнение на дейностите; изграждат се публично- частни партньорства с 
бизнеса и НПО сектора за съвместно разработване, кандидатстване и управление на 
проекти. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО. 
 
На база на гореизложеното, можем да направим извода, че голяма част от мерките за 
постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитите 
2005-2015 г. за 2012 год. се изпълняват.  
 
През 2012 год. са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията и 
качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната среда. 
 
Следва да се подчертае обществената значимост за интегрираното социално-
икономическо развитие от изпълняваните политики за поддържане и модернизиране на 
образователната и техническата инфраструктура, постигане на енергийна ефективност 
и укрепване на институционалния капацитет.  Осъществените проекти осигуряват 
подкрепа за развитието на децата, младежите и лицата в неравностойно положение, 
както и предпоставки за достъп до равнопоставена трудова реализация и повишаване на 
доходите. 
Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2012 год. са постигнати с 
финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет и Оперативните 
програми.  
 
Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по 
изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година. 
Приоритетите и дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на 
Община „Марица“ и се степенуват според трайността и полезността на последиците от 
тях за настоящето и бъдещето на общината. 
 
С цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо да се разработи 
система за наблюдение на изпълнението на плана, която трябва да включва измерими 
показатели (индикатори), източниците, начините и периодичността за събиране, 
обработка и анализиране на информацията във връзка с тези показатели.  
 
За повишаване на ефективността от прилагането на плана е необходимо и 
разработването на годишни програми за реализацията му.   
 
Също с цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо провеждане на 
срещи с представители на търговски дружества, организации, културни и учебни 
заведения на територията на общината с цел взаимен обмен на информация относно 
изпълнението на мерките. 
 
През 2013 г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно 
осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално – 
икономически и обществени условия за постигане на визията на общината:  

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

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

 
      


