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no qJI. 93 OT IlpaBHJIHHKa Ja opraHHJa~HHTa H AeHHOCTTa ua 06UJ.HHCKHSI C'hBeT 

OT r AJIIIHA rEOPrHEBA CTOSIHOBA - KMeT Ha 06w.uua KaJaHJI'hK 

0THOCHO: I'ooumeH OOKJLQO 3Q 2016 WOUHQ 3Q HQ6Jl1ooe11ue HQ U3nbJlHeHuemo HQ 06U{UHCKU 11Jl.QH 

JQ pQ3eumue HQ 0614u11Q KQJQH!lbK 2014-2020 

YBA)J(AEMH rocnO.[(IIH IlPE.[(CE.[(ATEJI, 

Mo;m no 6Hece1-1Ufl om MeH OOKJlQO 06U/UllCKU Cb6em-KQ3QNJlbK OQ ce npOU3Hece HQ 3QCeOQHUemo 

cu npe3 Mece4 MQpm 2017 2oouNQ. 

MOTHBH: 06llVIHCKH.HT nnaH Ja pa.Js11rne Ha 06LL\HHa Ka.JaHJibK 2014-2020 ro,AHHa, e np11eT c 

PeweHHe NQ923, no IlpoTOKOJI NQ47 OT 23.04.2014 r., Ha 06LL\HHCKH CbBeT - Ka.JaHJibK. Toti onpe,AeJI.H 

o6lL(aTa CTpaTer111-1ecKa paMKa Ja pa.3BHTHeTO Ha o6lL(HHaTa no np11op11TeTH H MepKH. 

CbrnacHo YJI. 23 OT 3aKoHa Ja pernoHaJIHOTo pa.3BHTHe (3PP) 11 BbB spb3Ka c YJI. 91 OT 

IlpaBHJIHHKa Ja np11naraHe Ha 3PP, KMeTbT Ha o6LL\HHaTa opraHH3Hpa Ha6mo,AeHHeTo Ha HJnbJIHeHneTo Ha 

06lL(HHCKH51 nnaH 3a pa.3BHTHe KaTo 3a pe3yJITaTHTe OT Ha6mo,AeHHeTO ce H3roTB~ lO,AHWeH ,AOKJia,A Ja 

Ha6mo,AeH11e Ha HJnbJIHeHHeTo Ha nnaHa. 

CwnacHo YJI. 24, T.4 OT 3aKOHa Ja pernoHaJIHOTO pa.3BHT11e; 0€5rn.n:ttcKH CbBeT o,Ao6p.Hsa 

!o,AHWHHTe ,AOKJia,AH, no npe,AJIO)l(eHHe Ha KMeTa Ha 06LL111HaTa. · 

3a OTYHTaHe Hanpe,AbKa " CTeneHTa Ha nOCTHraHe Ha QeJIHTe " np11op11TeTHTe Ja pa.3BHTHe Ha 

06lL(HHaTa e ,Ae<fiHHHpaHa CHCTeMa OT HH,AHKaTOpH, Ha 6a.JaTa Ha KO.HTO ce H3roTB.H f o,AHWeH ,AOKJia,A. 

I1pe3 2017 ro,AHHa, e Cb6paHa HH<fiopMaQH.H, OTHOCHO nOCTHraHeTO Ha HH,AHKaTop11Te, OT BCHYKH 

JBeHa Ha a,AMHHHCTpaQH.HTa, KaKTO 11 OT o<fi11Q11anH11 cTaTHCTHYeCKH HJTOYHHQH. Ha 6a.Ja Ha no.nyYeHaTa 

HHcpopMaQH.H 11 CbrJiaCHO H3HCKBaHH.HTa 3a Ha6mo,AeHHe B 3aKOHa Ja pernoHaJIHO pa.3BHTHe " IlpaBHJIHHKa 

3a np11naraHe Ha 3PP, e H3fOTBeH fo,AHWHH.H ,AOKJia,A Ja 2016 rO,AHHa Ja Ha6mo,AeHHe Ha H3nbJIHeHMeTO Ha 

06LL\HHCKH nnaH 3a pa.Js11rne Ha 06LL111Ha Ka.JaHJibK 2014-2020. 

Ilo aHaJIOrH.H Ha 06JiaCTHHTe H perHOHaJIHH CbBeTH Ja pa.3BHTHe, pernaMeHTHpaHH CbC 3aKOHa Ja 

pernoHaJIHO pa.Js11rne, Cbc 3anose,A NQ1390/09.07.2014 r. ua KMeTa Ha 06LL111Ha Ka.JaHJibK, e onpe,AeneH 

06lL(HHCKH CbBeT Ja pa.3BHTHe. HerOBHTe OCHOBHH 3a,AbJI)l(eHH51 ca opraHH3HpaHe, Ha6mo,AeHHe " OQeHKa 

Ha 11JnbJIHeH11eTO Ha 06LL\HHCKH.H nnaH Ja pa.3BHT11e Ha 06LL111Ha Ka.JaHJibK (OITP). IlpoeKTbT Ja !o,A11weH 
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)l,OKJlaJJ, 3a 2016 r. e pa3fJle)J,aH H npHeT Ha 3ace)J,aHHe Ha 06ll(HHCKH C'bBeT 3a pa3BHTHe Ha 06ll(HHa 

Ka3aHJI'bK. 

C orne,!J, H3JIO)[<eHOTO npe,!J,naraM Ha 06ll(HHCK1" C'bBeT Ka3aHJI'bK cne,!J,HH~ 

IlPOEKT 3A PEIIIEHHE: . 
Ha OC'Hoaa"H11e- 4JI . 21, an. I, T. 12 OT 3aKoHa 3a MeCTHOTO caMoynpaaneHl..fe " MeCTHaTa 

a)'.J,MHHHCTpa~H~ H 4JI. 24, T. 4 OT 3aKOHa 3a pernoHaJIHOTO pa3B1"me H B'bB Bpb3Ka c 4JI. 91 OT I1paB1"JIH1"Ka 

3a npHJiaraHe Ha 3aKOHa 3a pernoHaJIHOTO pa3BHTHe H H3JIO)[(eHOTO )J,0 TyK, 06ll(HHCKH C'bBeT-Ka3aHJI'bK 

PEIIIH: 

O,!J,o6p~Ba f o,!J,1"WeH ,!J,OKJia)J, 3a 2016 ro)J,1"Ha 3a Ha6JI10,!J,eH11e Ha H3n'hJIHeHHeTo Ha 06Ll.(1"HCKH nnaH 

3a pa3B1"me Ha 06ll(HHa Ka3aHJJ'bK 2014-2020 ro,!J,HHa. 

IlpnJIO'.lKeuue: f O,[J,HWeH )J,OKJJa)J, 3a 2016 f0,!J,1"Ha 3a Ha6JJIO)J,eHHe Ha H3Il'bJIHeHHeTO Ha 06ll(1"HCK1" nJiaH 3a 

pa3BHTHe Ha 06ll(HHa Ka3aHJJ'bK 2014-2020 

AApecaT ua a1na: KMern Ha 06ll(HHa Ka3aHJJ'bK 

,[(OKJia,!J,'IHK Ja 3ace,1J,auue ua KOMHCHHTe K'hM 06LQHHCKH C'bBeT - Hoatta Hop,!J,aHOBa -eKcnepT 

,,MeCTHO HKOHOMH4eCKO pa3B1"Tl..fe" 

,[(oKJia,!J,'IHK Ja 3ace,1J,auue ua 06LQHHCKH C'hBeT - fan11tta CTo~ttoBa - KMeT Ha 06Ll.(1"Ha 

Ka3aHJI'bK. 

HQCmORU{Uflm QKm OQ ce U3npQmU HQ o6JZQCmHUfl ynpQBUmeJZ HQ o6JZQCm CmQpQ ]Q20pQ, 

T<MemQ HQ 06UfUHQ KQ3QHJlbK u o6UfeCmeeHU}l nocpeOHUK e ceoeMOHeeeH cpOK om npueMQHemo My. 

llpenuc om peiueHuemo OQ ce U3npQmU HQ PQUOHHQ npoKypQmypQ - KQ3QHJlbK 3Q npe211eo no 

peOQ HQ o6UfUR HQ030p 3Q 3QKOHHOCm. 

HQcmORU{Uflm QKm MOJJCe OQ ce eopHe 3Q HOBO o6coJICOQHe HQ 06Uf,UHCKU Coeem no '-ill. 45, QJl. 

5, u3p. 1 om 3MCMA e ceoeMOHeeeH cpoK om noJZy'-lQBQHemo My. 

HQcmORU{Uflm QKm MOJ/Ce OQ ce 06J1CQJl(3Q e 14-0HeeeH cpoK npeo AOMUHUCmpQmueeH CbO -

CmQpQ ]Q20pQ. 

C ysa:aceuue, 

rAJIHHACT 

Jwem HQ 06utu11a KQJaHJZoK 

t 

C'hrJiacysauo c: U¥t'""~ ·/J //Jjf 
~BeTOJIHHa CHMeOHOBa, 30.M. -KMem llQ 06UfUHa K "' -r· r 
Xa6116e BoryTJil..feBa, HQ'-lQJlHUK HQ omCJeJZ cnn 
3,npaBKO BaneBCK1", HQ'-lQJlHUK HQ omoeJZ llHOT..f. 

HJro'rBHJI: HoaHa Hop,!J,aHoBa, cm.eKcnepm MMP 
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Годишен доклад за 2016 година 
 

за наблюдение на изпълнението на Oбщинския план за развитие на 
oбщина Казанлък 2014 - 2020 година 

I. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА 

Общинският план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година, е приет с 
Решение № 923, по Протокол № 47 от 23.04.2014 г., на Общински съвет – Казанлък. 
Той определя общата стратегическа рамка за развитието на общината по приоритети и 
мерки и е с времеви обхват 7 години. 

Съгласно чл. 23 и чл. 24 от Закона за регионалното развитие и чл. 91 от 
Правилника за прилагане на ЗРР, Кметът на общината организира наблюдението на 
изпълнението на Общинския план за развитие като за резултатите от наблюдението се 
изготвя Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана, който се обсъжда и 
одобрява от общинския съвет по предложение на Кмета на общината. 

Наблюдението на Общинския план за развитие се извършва с цел постигане на 
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, 
управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие. Предмет на наблюдение 
е изпълнението на целите и приоритетите за местно развитие, съгласно определени 
индикатори, организацията и методите на изпълнение, и мерките за осигуряване на 
информация и публичност за резултатите от изпълнението на Общинския план за 
развитие. 

С цел да се установи напредъка по заложените приоритети в Общински план за 
развитие на Община Казанлък 2014 − 2020, в настоящия доклад е направен анализ на 
данните за социално-икономическото състояние в общината към 2016 г., спрямо 
предходните години: 

 Демографска характеристика 

Населението на община Казанлък по настоящ адрес, по данни на ГРАО, към 
декември 2016 г. е 75 578 души. При съпоставяне на данните за населението, спрямо 
2015 г., се отчита намаление с 279 души като от тях, само за град Казанлък населението 
е намаляло със 135 души. 

По полова структура, жените заемат по-голям дял от мъжете в общината като 
представляват 51,9% от населението, а мъжете са 48,1%. 

Населението под 18 годишна възраст представлява едва 16,6% от общото население в 
общината като според разпределението им по пол, броят на момичетата и момчетата е 
приблизително равен. При разпределението на населението по пол над 18 години, 
52,5% от лицата са жени, а мъжете са 47,5% . 
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 Състояние на местната икономика 

Казанлък е втората по големина и значимост община в област Стара Загора. По 
данни на НСИ1, за 2015 г., фирмите на територията на общината са 3 080 броя и 
представляват 21% от общия им брой за областта. Наблюдава се увеличение на броя 
им, спрямо предходната година, с 32 броя.  

Таб.1.:Групи предприятия в община Казанлък, според заетите в тях лица 
Групи предприятия, според брой 
заети лица 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо 3 006 3 048 3 080 
Микро до 9 заети 2 774 2 827 2 841 
Малки от 10 до 49 186 176 196 
Средни от 50 до 249 36 35 35 
Големи над 250 10 10 8 

Източник:НСИ 

Спрямо данните от 2014 г., броят големи предприятия за 2015 г. е по-малък с 2 
броя, докато за микро предприятията в общината, се наблюдава нарастване с 14 бр., 
малките фирми са се увеличили с 20 броя, а за средните броят остава същият. 

Приходите от дейността на фирмите са нараснали от 1 268 969 хил. лв. за 2014 г. 
на 1 396 316 хил. лв.за 2015 г. или с 127 347 хил. лв. повече.  

Преработващата промишленост е традиционно водещ, структуроопределящ 
сектор за икономическото развитие в община Казанлък. По данни на НСИ, за периода 
от 2013 до 2015 г., броят на предприятията в този сектор е намалял с 11 броя. През 2014 
г. има значително увеличение в тази област като броят им е 413, докато за 2015 г. 
предприятията в този сектор са намалели на 407 броя. 

В община Казанлък се запазва тенденцията най-големият брой фирми да е в 
отрасъла „Търговия и ремонт на автомобили и битова техника”, но се наблюдава 
намаление в броя им през последните години. През 2011 г. в отрасъла работят 1 325 
броя фирми. През 2015 г. те са 1285 броя, т.е за периода са намалели с 40 броя.  

Отчита се спад в преките чуждестранни инвестиции. По данни на НСИ за 2014 
г., инвестициите за гр. Казанлък са били 129,913 млн. евро. Спрямо тези данни, през 
2015 г., инвестициите са с 39,522 млн. евро по-малко или общо 90,391 млн. евро. 

 Заетост и безработица 

По данни на НСИ, през 2015 г., в предприятията са заети 23 694 лица. За 2014 
година броят им е 21 905 лица или със 1789 души повече, от предходната година. В 
микро предприятията, заетите, спрямо предходната година, са по-малко с 55 души 

1 Национален статистически институт, ТСБ – Югоизток, отдел „Стратегически изследвания – Стара Загора“ (ОСИ)  
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(общо 5 429 заети лица за 2015 г.), а в големите има увеличение със 1 385 души (общо 
11 316 заети лица за 2015 г.). 

В малките предприятия за 2015 г. са заети 3 813 лица, а в средните броят им е 
3 136 или общо заетостта се е увеличила, спрямо 2014 г., с 469 души. 

В края на 2016 г., регистрираните безработни лица в общините на територията 
на Дирекция “Бюро по труда” - Казанлък (Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково, 
Николаево) са 3055, при 4448 през декември 2015 г. Равнището на безработица през 
разглеждания период е 6,8% при  9,9% през месец декември 2015 г. 

Само за община Казанлък, равнището на безработица е по-ниско от средното за 
областта. Към декември 2016 г., регистрираните безработни само в община Казанлък са 
1334.  Към декември 2015 г. са били с 361 лица повече. В процентно съотношение, 
равнището на безработица към 31.12.2016 г. за община Казанлък е 3,9%. Като за същия 
период предходната година, равнището на безработица е било 4,9%. 

Таб.2.: Равнище на безработица в Община Казанлък  
Община Безработни 

регистрирани към 
31.12.2016 г. /брой/ 

Равнище на безработица 
към 31.12.2016 г. /%/ 

Равнище на 
безработица към 
31.12.2015 г. /%/ 

ДБТ-Казанлък: 3055 6,8 9.9 
Казанлък 1334 3,9 4,9 
Мъглиж 492 17,3 30,7 
Павел баня 341 6,8 14,4 
Гурково 367 24,9 29,9 
Николаево 521 48,6 66,4 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ -. Казанлък 

Към 31.12.2016 г., младежите до 29 години представляват 16,56% от общия брой 
регистрирани безработни лица. Делът на младите хора е относително висок, но се 
наблюдава намаление, спрямо същия период за миналата година. Към края на 2015 г., 
при по-голям брой безработни лица, младите хора представляват 16,46% от общия брой 
регистрираните безработни. 

Абсолютният брой на продължително безработните лица /над 1 година/ през 
отчетния период е намалял в сравнение с предходната година - от 420 безработни лица 
на 171 броя или в процентно съотношение делът на продължително безработните се е 
променил от 24,7% за 2015 г. на 12,8% за 2016 г. 
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II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА 

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Главната стратегическа цел на развитието на общината за периода 2014 - 2020 г. 
е: „Постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически 
растеж и подобряване качеството на жизнената среда на основата на 
разполагаеми ресурси и потенциали на територията“. 

Главната цел е формулирана, въз основата на желаното развитие на общината 
като част от областната и националната територия, реализиращо устойчиво развитие, с 
подобрено качество на живота и съхранена идентичност на природното и културното 
наследство, както и развитие във всички сфери - в икономическата, в социалната и в 
екологическата сфера, както и в пространствената структура на общината. 

Реализирането на Главната цел трябва да стане в условията на тясно 
взаимодействие и партньорство между местните власти, бизнеса, НПО и институциите, 
на базата на широка подкрепа и реализирането на адекватни стратегически цели, 
приоритети и мерки. За изпълнението й е необходимо ефективното използване на 
местния потенциал и усвояване на ресурсите по програми и проекти през новия 
програмен период 2014-2020 г. 

Наблюдението и оценката на Общински план за развитие на Община Казанлък 
2014-2020 година, се извършват на базата на система от индикатори за наблюдение, с 
които отчитаме изпълнението на приоритетите за изминалата 2016 година.  

 Отчитане на индикаторите за наблюдение към 2016 година: 

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, 
технологично обновяване и повишена конкурентоспособност: 

1.1. Увеличаване на нетните приходи от продажби (НПП)   /+13,07%/ 
През 2015 г., по данни на НСИ, нетните приходи от продажби са на стойност 1 

293 215 хил. лв. Отчита се увеличение от 149 533 хил. лв. (или 13,07%), спрямо 
базовата 2011 година, когато стойността им е била 1 143 682 хил. лв. 

Заложеният индикатор има много добри стойности, спрямо 2014 година, през 
която увеличението е 3,66%. При заложено увеличение до 30% към 2020 година, 
спрямо данните за 2015 г., индикаторът е постигнал почти наполовина очакваната 
стойност.  
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1.2. Увеличаване на чуждестранните преки инвестиции от 
нефинансовия сектор  /+97,8%/ 

За 2015 г. чуждестранните инвестиции, по данни на НСИ, са на стойност 90,39 
млн. евро. Отчита се нарастване с 97,8%, спрямо базовата 2011 г., когато 
чуждестранните преки инвестиции са 45,70 млн. евро. 

По този индикатор отчитаме най-значително увеличение през 2014 г., когато 
чуждестранните инвестиции са 129,913 млн. евро или нарастване със 184,2%. 

Заложената стойност в Общинския план за развитие на Община Казанлък е 30% 
увеличение до 2020 г. като този индикатор има доста променливи стойности за всяка 
отчетена година, но стойностите винаги са високи. 

1.3. Увеличаване на персонала, зает с НИРД  /+81,48%/ 
По данни на НСИ, за община Казанлък, персоналът зает с 

научноизследователска и развойна дейност през 2012 г. е 162 души, а през 2015 г. броят 
им нараства на 294 души или увеличение от 81,48%. 

Спрямо предходната година, също има отчетено значително увеличение на 
персонала, зает с НИРД от 93 души. По този индикатор са постигнати много добри 
резултати, спрямо заложеното увеличение до 30% към 2020 година.  

1.4. Увеличаване на разходи за придобиване на ДМА за 
професионални дейности и научни изследвания  /-2,58%/ 

За базовата 2011 година, разходите за придобиване на ДМА, по данни на НСИ, 
са 3 641 хил. лв. За 2015 г. са 3 547 хил. лв., т.е. с 94 хил. лв. по-малко. В процентно 
съотношение, спрямо базовата година, се отчитат резултати от -2,58%. 

За 2014 г. е отчетен спад от -35,75%, спрямо 2011 г. За 2015 г. има значително 
нарастване и стойностите почти се доближават до базовите данни, спрямо предходните 
години като до 2020 година се предвижда 50% увеличение. 

1.5. Брой на нови стартиращи иновативни центрове в МСП  /9 бр./ 
Към 2015 г. са реализирани всички пет проекта, заложени в Общинския план за 

развитие на Община Казанлък 2014 - 2020 година, по Приоритет 1. Динамично 
развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена 
конкурентоспособност, Специфична цел 1.1. Развитие на изследователската дейност, 
технологично обновяване и иновации, Мярка 1.1.1: Подкрепа за ново технологично 
развитие и иновации. 
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През 2016 г. по данни от ИСУН 20202, има стартирали 9 проекта в малки и 
средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020. 
Приоритет 2: Съхранение и социализация на културното наследство, 
развитие на устойчив туризъм 

2.1 Увеличаване на броя на реализираните нощувки   /+110%/ 

За базовата 2011 г., по данни на НСИ, са реализирани 18 020 броя нощувки в 
Община Казанлък и са функционирали 6 места за настаняване. За 2015 г. броят на 
нощувките е 37 877, при общо 19 места за настаняване. Реализираните нощувки са се 
увеличили значително, което в проценти представлява нарастване от 110%, спрямо 
базовата година3.  

Заложено е 100% увеличение на броя на реализираните нощувки до 2020 г. като 
за отчетения период, резултатът вече е постигнат.  

2.2 Брой туристически атракции създадени/подобрени   /4 броя/ 
 

През 2016 г. са създадени/подобрени следните туристически атракции: 

• Нов елемент във Фестивала на розата през 2016 г. e провеждането на Първия 
национален фолклорен конкурс по идея на внука – съименик Димитър Гайдаров и 
съвпада със 110-та годишнина от рождението на известния казанлъчанин, посветил 
живота си на народното творчество. Фолклорният конкурс е проведен като 3-дневен 
форум за народна музика и танци и се организира от Община Казанлък, народно 
читалище „Възродена Искра-2000“, Военен клуб, Академия за музикално, танцово и 
изобразително изкуство – Пловдив и фолклорен ансамбъл „Гъдулица“. 

• Нов момент и успешен детайл от програмата по време на Празниците в 
Долината на тракийските царе 2016 г., е възстановката на тракийски ритуали „Пътят 
на мълчанието – екопоход до Мегалита“. Всеки участник, в екопохода до Мегалита в с. 
Бузовград, получава уникален сертификат. 

•   Тази година за първи път Музикални хорови празници „Академик Петко 
Стайнов“ са обогатени с Национален хоров празник „120 години – Петко Стайнов“. 

• Музей на розата - Нова сграда на Музей на розата, построена в парк „Розариум“, 
отвори врати през юни 2016 г., финансирана от Националния бюджет. Целта е в 
съвременна мултифункционална сграда да се демонстрират историята и даденостите на 
района, както и целия затворен кръг на розопроизводството. Сградата е изградена като 

2 Информационна система за управление и наблюдение 2020 

3 Включват се категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година 
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партерен кръг и има богата колекция от предмети, снимки и документи, разкриващи 
историята на българското производство на маслодайни рози.  

 В процес на разработване е проект за тематичен исторически парк и 
туристически комплекс „Светът на траките“, който има потенциал да се превърне в 
изключително посещавана атракция и място за осъществяване на културни събития и 
проекти. 

През предходните 2 години са отчетени 5 броя туристически атракции създадени 
или подобрени, от предвидени 4 броя до 2020 г., което показва, че заложените 
стойности по този индикатор са изпълнени още през 2015 г. През 2016 г. отчитаме още 
4 броя. 

2.3 Създадени и популяризирани туристически дестинации на база 
културно-историческо наследство   /0 броя/ 

  В процес на изпълнение са два проекта, финансирани по Програма БГ08 
“Културно  наследство  и  съвременни изкуства” на Финансов Механизъм на 
Европейското Икономическо Пространство:  

• По Мярка 2: „Документиране на културната история“, проект „Документиране 
и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и  движимо 
културно наследство от долината на розите и тракийските царе“, с бенефициент  
Исторически  музей „Искра“ – Казанлък на стойност €187 034,41 и е със срок за 
изпълнение до 30.04.2017 г. Основната цел на проекта е документиране и 
дигитализиране на културното наследство  с  цел  неговото  популяризиране и 
консервация.  Дейностите  по  проекта предвиждат доставка на оборудване и 
обособяване на дигитален център в Исторически Музей Искра, изработка на софтуер 
и портал, дигитализиране на движимо културно наследство, 3D сканиране и заснемане 
на 9 тракийски гробници и гробни комплекси от Казанлъшката котловина, както и 
техните 3D възстановки и реконструкции, разработване на географска 
информационна система (ГИС) на територията на Казанлъшката котловина, публично 
представяне на изследванията и резултатите от проекта в НАИМ при БАН, пред 
студенти по археология от СУ и НБУ и представяне на културно-историческото 
наследство на района пред ученици от училища в община Казанлък.  

• По Мярка 1: „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство", 
проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили 
„Хелвеция“ и „Грифони“, с бенефициент Община Казанлък. Проектът е насочен към 
възстановяване и опазване на богатото културно тракийско наследство  в община  
Казанлък. Проектът е на обща стойност 2 776 524,49 лв. и е със срок за изпълнение до 
30.04.2017 г. 

През 2014 г., чрез реализирането проект „Долината на розите и тракийските 
царе“ е отчетен 1 брой от предвидени 2 броя атракции до 2020 година. 
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През 2017 г. се очаква да приключат и проектите по Програма БГ08 “Културно  
наследство и съвременни изкуства”, с което ще се увеличи броят на създадените 
туристически дестинации на база културно-историческо наследство. 

 
Приоритет 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на 
публичните услуги: 

3.1  Брой нови/ рехабилитирани здравни, образователни и социални 
заведения   /5 бр./: 

През 2014 г. са рехабилитирани/създадени нови 7 броя от общо 10 заложени до 
2020 г. През 2015 г. са обновени 2 броя.  

През 2016 г. са обновени или създадени нови общо 5 сгради: 

− Чрез финансиране от Националния доверителен екофонд е подменена 
отоплителната инсталация и дограмата, направена е топлоизолация на покрив и външни 
стени на две основни училища в гр. Казанлък: 

• Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ 
„Кулата“, гр. Казанлък“, на стойност 389 889,23 лв. 

• Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ 
„Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък“. Обща стойност - 247 823,07 лв.  

− Завършен е проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ 
ремонт на блок Б - част от ОУ „Д-р Петър Берон", с. Шейново“, финансиран по проект 
„Красива България“. Проектът е на обща стойност 244 442 лв., от които 99 977 лв. е 
безвъзмездна помощ, а 144 465 лв. са средства на Община Казанлък.  

− В ДГ № 2 „Снежанка“, гр. Казанлък, бяха предвидени и изпълнени ремонтни 
дейности на стойност 265 300 лв., съгласно Инвестиционната програма на Община 
Казанлък за 2016 г. Допълнително Община Казанлък получи финансиране от 
Министерство на образованието и науката, по проект „Щастливо детство“,.за 
подобряване спортните площадки на детското заведение на обща стойност 10 000 лв., 
включващо подмяна на игрални съоръжения и обновяване на дворното пространство, 
съгласно действащата нормативна уредба. 

− Успешно е приключил проект „Създаване на работилница за трудотерапия при 
Дневен център за деца с увреждания, Казанлък", финансиран от Фонд „Социална 
закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, на стойност 21 141 лв. 
(10% съфинансиране). Основната цел на проекта е да се създаде работна среда, близка 
до реалната, за трудотерапевтични занимания на потребителите на дневни социални 
услуги за деца и възрастни с увреждания в гр.Казанлък. Целите на проекта ще бъдат 
постигнати, чрез извършения ремонт на съществуваща пристройка в двора на Дневния 
център за деца с увреждания в гр.Казанлък, състояща се от две помещения. Постигането 
на целите на проекта ще има дългосрочен ефект върху общността относно усвояване на 
трудови умения и повишаване на шансовете за успешното социално включване на 
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хората с увреждания. 
 Община Казанлък подготвя и изпълнява множество проекти за ремонт на 

здравни, образователни и социални заведения, които ще се осъществят през 
следващи години, както следва:  

− В процес на изпълнение е проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна 
база и газификация в ДГ № 2 „Снежанка“, град Казанлък“ Повишаване на енергийната 
ефективност на детското учебно заведение, намаляване на емисиите на вредни СО2 
газове, изпускани в атмосферата и намаляване на разходите за ел. енергия и отопление, 
Финансов Механизъм на Европейското Икономическо Пространство, Програма БГ04 
„Енергийна ефективност“ на стойност 162 769,5 лева. 

− Община Казанлък изпълнява проект „Подмяна на отоплителната инсталация, 
горивна база и газификация в 3 ДГ и 2 ДЯ в гр. Казанлък“ на обща стойност 653 180,04 
лв., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 по Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната 
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и 
локални отоплителни системи“. Детските заведения, обект на интервенцията, бяха 
Детска ясла № 4 „Пролет“, Детска ясла № 5 „Детелина“, ДГ № 8 „Юрий Гагарин“, ДГ № 
9 „Слънчице“ и ДГ №15 „Звънче“. В обектите предварително бяха реализирани 
енергоспестяващи мерки. Договорът е удължен с допълнително споразумение за 
финансиране на допълнителен обект - до 3.04.2017 г. 

 през 2017 г., предстои сключване на ДБФП за проект „Обновяване на 
образователна инфраструктура в община Казанлък“, по Приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, част от Инвестиционната програма 
на Община Казанлък. Проектът предвижда цялостна реконструкция на 8 обекта на обща 
стойност 9 512 332,06 лв. и е с продължителност от 26 месеца, от които в гр. Казанлък 
ДГ №1 „Здравец“, ДГ №11 „Слънце“ и ДГ №15 „Звънче“ – филиал в ж.к. „Изток“ и по 
населени места от общината - ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Крън; ОУ „Д-р Петър 
Берон“, с. Овощник; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ръжена; ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“, с. Хаджидимитрово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка. В 
обектите ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност и обновяване на 
оборудването, обновяване на дворното пространство, както и адаптирана на средата за 
трудноподвижни лица. 

 Предстои сключване на ДБФП за проект „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в СУ "Екзарх Антим I“, гр. Казанлък", Национален доверителен екофонд, 

по Инвестиционна програма за климата. Общата стойност на проекта е 1 378 828,26 лв., 
от които 206 824,24 лв. съфинансиране от общинския бюджет.  

 Предстои сключване на ДБФП за проект „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в ДКЦ – Казанлък“, на стойност 1 541 962,86 лв., със собствено 
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финансиране 231 294,43 лв. с ДДС, след окончателното му одобрение през 2015 г., 
изчаква финансиране. За сградата на поликлиниката се предвиждат дейности по 
топлоизолация на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограмата, повишаване 
на ефективността на системата на топлоснабдяване и мерки по осветителната 
инсталация. 

 Община Казанлък получи одобрение на втори етап за още два проекта от НДЕФ. 
Мерки по енергийна ефективност ще бъдат приложени за Центъра за обществена 
подкрепа на ул. „Войнишка“ № 20 в гр. Казанлък и за сградата на бившата здравна 
служба в с. Дунавци. И двата проекта ще бъдат финансирани от Инвестиционната 
програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ).  

 В процес на подготовка са формулярите за кандидатстване пред Националния 
доверителен екофонд по внедряване на мерките за енергийна ефективност в училищата 
в с. Кънчево и с. Енина. Работите по тях са предвидени за 2018 г. 

3.2  Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на 
културата, читалища и др.   /1 бр./  

− Изградена е изцяло нова сграда на Музей на розата, построена в парк 
„Розариум“, завършена през юни 2016 г. и финансирана от Националния бюджет. 
Изградена е съвременна, мултифункционална сграда, на която се демонстрират 
историята и даденостите на района, както и целия затворен кръг на 
розопроизводството. Сградата е изградена като партерен кръг и има богата колекция 
от предмети, снимки и документи, разкриващи историята на българското 
производство на маслодайни рози. 

− В сградата на НЧ „Възродена Искра-2000“, гр. Казанлък, през 2016 г., е 
извършен ремонт на стойност 13 893 лв. за подновяване на материалната база. В процес 
на подготовка е проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата  на 
НЧ "Възродена Искра-200", гр. Казанлък пред Национален доверителен екофонд, по 
Инвестиционна програма за климата.  

− Извършен е ремонт на избеното и санитарните помещения на къща „Дечко 
Узунов“ на стойност над 3000 лева. 

− Извършен е  ремонт в сградата на Литературно-художествен музей „Чудомир“ 
на първа и втора експозиционни зали на стойност 7 200 лева  

− В сградата на НЧ „Искра-1860“, гр. Казанлък е извършен ремонт на 
материалната база на стойност 1709 лв.  

− НЧ „Искра-1860” получи финансиране по програма „EVN за България 2016” за 
проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Школа по 
изкуствата „Емануил Манолов”. Проектът е на стойност 12 412 лв., като 
безвъзмездното целево финансиране, предоставено от „EVN България” ЕАД, е в размер 
на 11 059 лв. В рамките на проекта е подменена дограмата на Школата, изкърпена и 
боядисана е западната фасада на сградата. 
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− В сградата на НЧ „Хаджи Димитър-1927“, с. Кънчево е извършен ремонт за 
поставяне на изолация и дограма на стойност 3000 лв.  

− Предоставена е за безвъзмездно ползване къща-музей „Чирпанлиева къща“ в 
град Шипка на Народно читалище „Светлина – 1861“, което ще стопанисва и съхранява 
сградата и експозицията в нея и е извършена подмяна на ел. инсталацията на стойност 
2000 лв. 

В процес на изпълнение е „Пътят към библиотеката“ –един проект на фондация 
„Глобални библиотеки”. В рамките на проекта в началото на 2017 г. стартира 
поставянето на табели „Библиотека“ като част от инфраструктурата от знаци и указания 
към пътната мрежа в населените места. 

През 2016 г. са извършени частични ремонти на 4 сгради на читалища и два 
обекта на културата. Има само една изцяло новопостроена модерна сграда за Музей на 
розата като до 2020 г. са заложени 6 броя модернизирани и реконструирани сгради.  

3.3 Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за 
професионален спорт и спорт в свободното време   /1 броя/ 

• „Летище Казанлък“ през 2016 г. отново работи с нов собственик - Софийската 
компания "Авиотех". В момента „Летище Казанлък“ е частно, с отлична база за 
практикуване на всякакви видове въздушни спортове – полети с ултралеки самолети, 
парашутизъм, мотоделтапланеризъм, безмоторно летене, авиомоделизъм. Предлагат се 
и туристически полети над района с двуместен самолет. 

През 2015 г. е изпълнен Етап 1 за ремонт на Стадион „Севтополис”, като са 
извършени реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение и обновяване на 
сградата на стадион „Севтополис“. През 2016 г. е изпълнен проектът „Стадион 
Севтополис - модернизация и газификация - Етап 2“, сградата вече е газифицирана, 
подменени са електрическата и ВиК инсталациите, санитарните помещения и др. 
Средствата за ремонта са осигурени от Инвестиционната програма на Община 
Казанлък за 2016 г. 

 До 2020 г. са предвидени 2 спортни обекта като до този момент вече са отчетени 
6 броя като сградата на стадион „Севтополис” е отчетена през 2015 г. 
 

3.4.Население, облагодетелствано от подобрена социална, 
образователна и здравна инфраструктура, в % от общото 
население /+2,54%/ 

Процентът е изчислен на базата на всички лица, облагодетелствани от 
нови/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения от приоритет 3.1: 

− Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ 
„Кулата“, гр. Казанлък“ – 380 броя ученици и персонал; 
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− Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св. 
Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък“ – 319 броя ученици и персонал; 

− проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт на блок 
Б - част от ОУ „Д-р Петър Берон", с. Шейново“ -62 броя ученици и персонал; 

− ДГ № 2 „Снежанка“, гр. Казанлък  - 241 деца броя ученици и персонал; 

− Проект „Подмяна на отоплителната инсталация, горивна база и газификация в 3 
ДГ и 2 ДЯ в гр. Казанлък“ – 820 души деца медицински и педагогически персонал. 

− Проект „Създаване на работилница за трудотерапия при Дневен център за деца с 
увреждания, Казанлък“ - Създадени условия за усвояване на трудови умения и 
повишаване на шансовете за успешното социално включване на общо 101 деца и 
възрастни с увреждания. 

През 2014 г. има увеличение с 14,7%, когато е отчетен мащабният проект 
„Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък”, финансиран по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, на стойност 2,37 млн. лв. За 
2015 г. увеличението е 3,77%, а към 2016 г. отчитаме 2,54%. За периода увеличението 
общо е от 21%  като се очаква 30% увеличение до 2020 година. 

3.5  Брой лица, включени в образование и обучение за придобиване 
на компетентности в съответствие с пазара на труда, в % от 
населението в трудовоактивна възраст /+0,78% / в т.ч.: 

Обучения на безработни лица - 91 лица в направления - Приложна информатика, 
Счетоводство и данъчно облагане, Административни офис дейности, Хотелиерство, 
Социални дейности и здравни грижи, Ресторантьорство и кетъринг, Фризьорски и 
козметични услуги и Строителство. Ключови компетентности – „Обществени и 
граждански компетентости” и „Инициативност и предприемачество”. Курсовете са 
проведени от 4 центъра за обучение: ДП „Българо-германски център за професионално 
обучение”, ЦПО към КНСБ, Сдружение „БСК” – Съюз на българския бизнес”, ЦПО 
към „Надежда и Мариета Дженеви” ООД 

Ученици 12 клас от паралелки с професионална насоченост в Професионална 
гимназия „Иван Хаджиенов“, Професионална гимназия по лека промишленост и 
туризъм, Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт и НГПИД 
"Акад. Дечко Узунов" - 259 ученика. 

От началото на учебната 2015-2016 г. Професионална гимназия „Иван 
Хаджиенов” изпълнява проект за дуално обучение. Училището работи с местни фирми, 
където учениците ще получават практически умения. Проектът е част от българо-
швейцарската програма за сътрудничество. Освен в Казанлък, този проект ще се 
прилага в една гимназия в Стара Загора и една гимназия в София. Четири от 
казанлъшките фирми, към момента са партньори в проекта за дуално обучение, са 
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„Арсенал“ АД, „Гуала клоужърс България“ АД, „ЮМТ“ ЕООД и „М+С Хидравлик“ 
АД. Те приемат ученици за практическо обучение, осигуряват им менторска подкрепа и 
професионална реализация. Голямата цел на проекта за дуално обучение е да създаде 
кадри за местните фирми и да осигури приемственост между специалистите. В 
професионалните гимназии се работи по създаване на трайни връзки между бизнеса и 
образователните институции в общината с оглед професионално насочване и 
придобиване на нови знания и умения, които са съобразени с конкретни работни места, 
търсени от работодателите. 

Общо за периода 2014-2016 година има увеличение от 3% за лица, включени в 
образование и обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на 
труда. Заложено е 10% увеличение до 2020 година като за тази година обучените лица 
са 0,78% от населението в трудовоактивна възраст. 

3.6 Брой курсове за професионална квалификация и 
преквалификация на безработни /22 броя/ 

Проведени са 22 курса през 2016 г.: 

− В направления – Приложна информатика, Счетоводство и данъчно облагане, 
Административни офис дейности, Хотелиерство, Социални дейности и здравни грижи, 
Ресторантьорство и кетъринг, Фризьорски и козметични услуги и Строителство. За 
обученията по професионална квалификация – средно 300 учебни часа или 39 работни 
дни. 

− За придобиване на ключови компетентности (30 учебни часа до 5 работни дни) – 
„Обществени и граждански компетентности” и „Инициативност и предприемачество”.  

По този индикатор през 2015 г. са проведени 20 курса, а през 2016 г. са 22 броя. 
Целева стойност до 2020 година е 20 броя като за всяка отчетена година, броят им 
достига или надвишава заложените към 2020 г. стойности. 

3.7 Брой нови фирми, започнали своята дейност   /48 бр./ 

По данни на НСИ за 2015 г., фирмите в община Казанлък са 3080 бр., а за 2011 
г., броят им е 3032 (или с 48 броя повече). По групи предприятия за 2015 г., спрямо 
2011 година, броят на микро предприятията се е увеличил с 50 броя. Малките 
предприятия са с 3 броя по-малко, средни предприятия са нараснали с 2 броя, а броят 
на големите е намалял с 1. 

За 2015 г. общо предприятията са нараснали с 48 броя, докато през 2014 г. броят 
им е бил с 16 повече. Очакваното увеличение до 2020 година е 20 броя като за 
последната отчетена година, броят се е увеличил значително, но предимно за микро 
предприятията, докато МСП и големите предприятия си остават почти непроменени. 
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Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, 
създаваща условия за растеж и повишаване ефективността на общинската икономика 

4.1. Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и 
местно значение   / 11,1 км/ 

Асфалтирането на пътната мрежа през 2016 г. е извършено на два етапа: 
• Първи етап – финансиране от Инвестиционната програма на Община Казанлък, 

приета с бюджета за 2016 г.  
• Втори етап - осигурено държавно финансиране, ПМС №209/18.08.2016 г. 

 
Общо са асфалтирани 70971 кв.м. във всички населени места, с изключение на с. Г. 

Дряново и Горно Черковище. Асфалтирани са 53 бр. улици или общо 11,1 км на 
стойност 2 129 433 лв., както следва: 

 Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа - 1,700 км; 
 Ремонт на 24 бр. улици в гр. Казанлък – 4,300 км; 
 Ремонт на 29 бр.улици по населени места – 5,100 км. 

Заложените стойности са 60 км повече до 2020 година като общо са асфалтирани 
31,64 км за периода 2014-2016 г.  

4.2. Население с подобрен транспортен достъп   /+97,8%/ 
Населението на всички населени места, с изключение на жителите на с. Г. 

Дряново и с. Горно Черковище, е облагодетелствано от подобрен транспортен достъп. 
До 2020 г. са заложени 25% като през 2016 г. отчитаме нарастване от 97,8%. 

4.3. Разширена и реконструирана ВиК мрежа   /2,04 км/ 
 

 Разширена ВиК мрежа: с. Розово, ул. „Победа“и ул. „Зорница“ - 0,129 км 
 Реконструирана ВиК мрежа: 

− гр. Казанлък, ул „Филип Тотьо“ - 0,302 км 
− гр. Казанлък, ул „Ивайло“ - 0, 168 км 
− гр. Казанлък, ул „Еделвайс“ - 0,200 км 
− гр. Казанлък, ул „Мусала“ - 0,227 км 
− гр. Шипка, Храм-паметник - 0,180 км 
− гр. Шипка, ул. „Крайноваровита“ - 0,360 км 
− с. Долно Изворово, ул. „Първа“ - 0,236 км 
− с. Енина, ул. „Христо Курдов“ - 0,048 км 
− с. Ясеново, ул. „Първи май“ - 0,104 км 
− с. Хаджидимитрово - 0,085 км 
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Общо за предходните две години е реконструирана 12,079 км от предвидени 20 
км до 2020 г. През 2016 г. отчитаме увеличение с 2,039 км или общо за периода 14,118 
км. Реконструирана ВиК мрежа. 

4.4. Разширяване на газоснабдителната мрежа в битовия сектор 
/+3,65%/ 

„Ситигаз България" ЕАД, гр. Казанлък, към 2013 г., са изградили 
газоснабдителна мрежа в битовия сектор в размер от 37 км. През 2016 г. мрежата се е 
увеличила с 1.5 км. Общо за периода 2013-2016 г. са изградени 42.5 км  
газоснабдителната мрежа. 

Към 2016 година, спрямо 2013 г. има увеличение от 14,86% като е заложено 20 
%  увеличение до 2020 г. 

4.5. Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникващи 
опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони 
/0 броя/ 

До 2020 година е предвидено да се изградят две системи за ранно 
предупреждение. Към 2016 година в община Казанлък няма изградени системи за 
ранно предупреждение. През 2016 г., за по-голяма сигурност на гражданите в 
общината, са инсталирани камери в градските паркови, възлови кръстовища и други 
по-важни обекти. 

4.6. Създадени/обновени градски зелени площи - % от зелените площи 
/0,05%/ 

Общо създадени и обновени зелени площи през 2016 г. са в размер на 3480 m², 
от които: 

- През 2016 година е открит напълно нов парк за отдих в междублоково 
пространство, в близост до ул. „Хемус“ №1, срещу Професионална гимназия „Иван 
Хаджиенов“. На площ от 2 000 кв. м., сред озеленени алеи , са обособени кътове за 
отдих, детски площадки, паркоместа за автомобилите на живущите. В района, северно 
от МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ са положени асфалт и пътна маркировка. Проектът 
е реализиран от Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на 
инфраструктурата“, съгласно Инвестиционната програма на община Казанлък за 2016 
г., като в него са вложени средства в размер на над 150 000 лв. 

- По инициатива на граждани, на ул. „Пушкин“ № 4, е открита нова зона за отдих, 
изградена изцяло със средства на община Казанлък, на стойност 12 000 лв. Близкото 
пътно платно, северно от градинката, също е асфалтирано по предвидения за целта 
общински бюджет. 

- Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на 
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инфраструктурата“ оформи нова градинка на кръстовището на бул. „Никола Петков“ и 
бул. „Александър Батенберг“ от цветя и храсти, а цялата градинка е заобиколена от 
бели декоративни камъни. На бетонова основа са сложени и големи букви, които 
изписват „Казанлък“ на латиница – Kazanlak. 

- През 2016 г. е изпълнен проект „Красив залез“ на Община Казанлък, 
финансиран от ПУДООС, кампания „За чиста околна среда“ 2016 г. Извършено е 
почистване и облагородяване на терен с цел създаване на място за  игри, почивка и 
отдих. 

Младежки общински съвет (МОС) проведе две инициативи за облагородяване 
на зелените площи и паркове в гр. Казанлък: 

− МОС изготви проект за обновяване на детска площадка, намираща се между 
улиците „8-ми Март“ и „Хан Кубрат“ в гр. Казанлък (северозападно от кръговото 
за гр.Шипка на бул .Освобождение). Проектът получи финансова подкрепа от 
Младежки календар 2016 г. и се реализира с доброволен труд на младежите и 
подкрепата на Община Казанлък. 

− МОС и сдружение с нестопанска цел ,,Свободен елемент“ бяха водещи 
организатори за инициатива „Залесяване с червен американски дъб“ в рамките на 
Световната седмица на гората. Фиданките бяха посадени южно от сградата на 
стадион ,,Севтополис“ и около спортните игрища до Младежкия дом. 

До 2020 година е предвидено увеличение от 35% на зелените площи. Общо 
създадените и обновени зелени площи през 2016 г. имат увеличение от 0,05%, спрямо 
общите зелени площи за града.  

За 2014 г. е постигнат значителен напредък, когато са обновени двата най-
големи парка в гр. Казанлък - Лесопарк „Тюлбе“ и парк „Розариум“ или са обновени 
18,25% от общите зелени площи.  

Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична 
инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна 
привлекателност 

5.1. Брой нови проекти, подкрепени и реализирани за изграждане на 
мини - ПСОВ в индустрията, услугите, населените места по 
стандартите на ЕС /0 броя/ 

Чрез финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) към МОСВ в процес на изпълнение са два проекта: 

• „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Кулата“ и кв. 
„Крайречен“ в гр. Казанлък“ на стойност 1 987 049,40 лв. Изграждане на система за 
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управление на питейните и отпадъчни води на територията на кв. „Кулата“ и кв. 
„Крайречен“ в град Казанлък, посредством изграждане на водопроводна и 
канализационна мрежа и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните 
отпадъчни води.  

• „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън - I етап на 
строителство" - Реконструкция на водопроводната мрежа и оптимално решение за 
пречистване и отвеждане на отпадъчни води „Обща стойност на проекта (в четири 
подетапа) - 13 404 179,57 лв. 

Целевата стойност е 4 броя нови проекти като в Годишния доклад за 2014 г. е 
отчетен проектът „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: 
Реконструкция и модернизация на ГПСОВ Казанлък“ по Оперативна програма „Околна 
среда“ 2007-2013, на стойност 22,97 мил. лв., с които ще се подобри не само начина на 
опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители (80 000 
еквивалент жители). 

5.2. Население, обслужено от система за разделно събиране на 
биоотпадъците  /0%/, от заложени 30% до 2020 година. 

Има разработен проект за изграждане на Компостираща инсталация, който 
предстои да бъде реализиран през следващата година. С помощта на Компостиращата 
инсталация, ще се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци за 
постигане на количествените цели, съгласно ЗУО за рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците.  

По ОП „Околна среда“ 2007-2013, Схема BG161PO005-2.0.08 е  изпълнен проект 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара 
Загора“, на стойност 49,4 мил.лв. Бенефициент е Община Стара Загора, в партньорство 
с Община Казанлък, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Мъглиж, Николаево, 
Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово. За община Казанлък, проектът е на 
стойност 5,2 млн. лв. като е изградена Претоварна станция за битови отпадъци в 
землището на с. Черганово част от Регионалната система за битови отпадъци – регион 
Стара Загора. 

5.3. Население, обучено и информирано за методите и начините за 
намаляване образуването на отпадъците, чрез проведени 
информационни кампании и курсове   /11,3%/ 

През 2016 година във всички училища са обучени/информирани общо 8534 лица 
(7831 ученици и 703 педагогически персонал). 

През 2016 г., за шести път се проведе Екофест Копринка 2016 г., където активно 
са се включили над 300 души в кампания за почистването на язовир Копринка. Около 
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60 чувала отпадъци са събрани от района на язовир Копринка в рамките на Екофеста. 
От първото издание на екопроявата досега са събрани общо над 15 тона боклуци. 

Клуб "Вихъръ" - пространство за Култура и Изкуство, Народно Читалище 
Светлина -1861" и екологично сдружение „За Земята“ са организирали среща на тема 
„Възможности за оползотворяване на отпадъците и предотвратяване на екологични 
проблеми" на 31 март, в Младежкия дом на Казанлък, когато е прожектиран 
документалния филм с Джереми Айрънс "Бунище земя". Прожекцията е организирана 
по проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 година. 

Заложената целева стойност е 90% от населението да бъде информирано и 
обучено към 2020 година за методите за намаляване на отпадъците, през 2014 г. са 
обучени и информирани 2,56% от населението, а към 2015 г. са информирани 13%. 
През 2016 г. са информирани 11,29%.  

5.4. Обновен жилищен фонд   /0,11%/ 

По данни на НСИ, на територията на общината за 2015 г. има 18 334  жилищни 
сгради, спрямо предходната година, броят им е нараснал с 21. Обновения жилищен 
фонд, спрямо общия жилищен фонд има нарастване от 0,11% като се предвижда 15% 
увеличение до 2020 г. 

Във връзка с реализиране на национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на община Казанлък, към края на 
месец декември 2016 година, са открити площадки за 12 жилищни сгради, 1 обект е 
въведен в експлоатация – на ул. „Иларион Макариополски“№42. Регистрираните 
сдружения по програмата в община Казанлък са 53. С одобрен финансов ресурс са 29 
от тези сдружения, а с 19 са сключените договори с Банката за развитие и за всички тях 
са обявени обществени процедури. 

През 2015 г. са обновени 2 сгради по проект „Енергийно обновяване на 
българските домове" - блок № 6 на ул. „Петьо Ганин" и блок №39 в жк „Васил 
Левски". 

Приоритет 6: Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и 
партньорства 

6.1. Брой нови проекти, насърчаващи правно-нормативното и 
административното сътрудничество и сътрудничеството между 
гражданите и институциите   /2 броя / 
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На 29 ноември, Председателят на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“, е 
подписал Споразумение № РД50-191/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за 
ВОМР за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено 
от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 - 2020 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за 
проекти е в размер на 6 376 005,80 лв. 

За улеснение на гражданите на гр.Казанлък община Казанлък сключи договор с 
„Агенция по геодезия, картография и кадастър“ – София за откриване на изнесено 
работно място, което да извършва услугите по отношение на „Кадастъра“ за 
гр.Казанлък, с.Енина и с.Шейново и землищата им. Това спестява на всички наши 
граждани посещения до гр.Стара Загора, където е „Служба по геодезия, картография и 
кадастър“. 

Заложени са 2 броя нови проекти до 2020 година, към 2015 година има 2 проекта 
в тази насока и през 2016 г. също са отчетени 2 броя.  

6.2. Брой новосъздадени ПЧП  /0 броя/ от заложени 4 броя до 2020 година 

След изваждането на Минералната баня до село Овощник от активите 
общинското дружество „Хигиенни и битови услуги“ ЕООД и преминаването й към 
стопанисване от Общината, е избран наемател, за отдаване под наем за 10 години, 
съгласно Решение №258 от 07.09.2016 г. на Общинския съвет-Казанлък. Наемателят на 
обекта е вложил в обновителни дейности повече от 120 000 лв. и през 2017 г. 
Минералната баня ще бъде отворена за посетители. 

През 2016 г. не са осъществени публично–частните партньорства. Успешно е 
осъществено партньорство между Общината и частна фирма за отдаване на сграда под 
наем. 

6.3. Брой нови проекти за разширяване на сътрудничеството и 
насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между 
община Казанлък и общините на България и Европа   /3 брой/ 

През 2016 г. се проведе 9-тото издание на Международния фолклорен фестивал на 
Велико Търново, който посети град Казанлък през лятото в парк "Розариум" с ритмите и 
мелодиите на характерния фолклор от различни континенти. В рамките на Фестивала на 
розата, пред жители и гости на Казанлък бяха представени автентични фолклорни 
изпълнения на танцови формации от САЩ, Мексико, Чили и Колумбия.  

Парижко кметство избра за участие в Седмицата на интернационалната 
солидарност във Франция изложбата „Духът на Париж“ в Казанлък, градът на Долината 
на розите и на тракийските царе“. Експозицията е своеобразно продължение на 
изложбата „Духът на Париж“, реализирана тази година в Казанлък, по покана на Кмета 
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на община Казанлък, като част от празничната програма на Фестивала на розата 2016 г. 
В рамките на Седмицата на интернационалната солидарност във Франция, която се 
провежда през месец ноември вече 19 години, за Казанлък разказват платната на 
българо-френските художници Ване и Кристи. Картините са придружени от документи и 
снимки за Града на розите и неговите забележителности. Изложбата се е провела 
ноември, 2016 г. в аудиториума на Bibliothèque Place des fêtes в Париж, където 
асоциацията „Paris Vanet Art“ предлага безплатно ателие за всички „Да рисуваш 
Казанлък“. 

Проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в 
общинските библиотеки” на Фондация „Глобални библиотеки - България“, финансиран 
по Програма „Еразъм +“. Проектът е с продължителност една година и ще се изпълнява в 
партньорство със 7 общински библиотеки в страната, участници в консорциум „Модерна 
библиотека“ – библиотеките в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък, 
Котел и Самоков. През 2016 г., служители на Общинската библиотека „Искра“ са 
посетили Барселона, където е проведено обучение от международни обучителни по 
брандинг на библиотеки, разработване на стратегии за налагане на бранд на 
библиотеката и по проектиране на библиотечни услуги, съсредоточени върху 
потребителите. 

Общинска библиотека „Искра“ изпълнява проект с подкрепата на Фондация 
„Глобални библиотеки-България“ в рамките на конкурс „Библиотеката-активен участник 
в обществения живот“, сесия 2, в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с 
Министерство на културата, Р. България. Проект „На една земя, под едно небе. При 
извора на живота”. Проектът има за цел проучване на сватбения обреден комплекс като 
семеен обичай при различните етноси в община Казанлък - основа за социален регулатор 
за изграждане на обществени отношения в дух на толерантност и разбирателство. 

СУ "Екзарх Антим I" ще работи по нов международен проект "Creative teaching 
and learning"по програма Еразъм+. Идеята на проекта е да се насърчава използването на 
различни иновативни методи, дигитални технологии, ресурси на театъра и интернет в 
преподаването по предметите: История и цивилизация, Английски език, Биология и 
здравно образование, Физика и астрономия, Математика, ИКТ чрез обмен на добри 
практики с училища от други европейски държави. Училища от Испания, Швеция, 
Португалия, Гърция, Кипър и Англия ще си партнират с нашето училище в търсенето на 
нови педагогически подходи за развиване на творческите умения за учене на учениците 
от 15 до 17 години и творческите умения за преподаване на учителите от посочените 
дисциплини. Проекта ще се осъществява за две години и се финансира от Европейската 
комисия.  

През 2015 г. е стартирал 1 нов проект, а през 2014 г. има 2 броя, от заложени 4 
броя до 2020 г. През 2016 г. може да отчетем 3 броя. 
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Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация 

7.1. Брой новопроведени семинари, обучения и информационни 
кампании на общинската администрация по проблемите на 
регионалното развитие   /4 броя/ 

През октомври 2016 г., Община Казанлък, проведе обществено обсъждане на 
тема: „Подробно прединвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система 
на градския транспорт на град Казанлък“. 

Проведени са обществени обсъждания за разработваната стратегия за ВОМР от 
общините Мъглиж, Казанлък и Гурково, във връзка с изпълнение на Договор № РД50-
204/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 
ВОМР от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Управляващият орган на ОПРР, проведе информационни работни срещи за 
изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. в гр. София по процедура 
„Бюджетна линия за 39 общини-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 -
2020 г.“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ и процедура „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.- 
Инвестиционни програми“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“. 

НСОРБ Актив проведе обучение на тема „Функции, компетенции и 
отговорности на Междинните звена на 39-те общини – бенефициенти на приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“. 

През 2014 г. и 2015 г. са проведени 7 броя, от общо 8 заложени до 2020 година. 
За 2016 г. има проведени обучения и информационни срещи във връзка с 4 проекта. 

7.2. Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по 
Структурните фондове /4 броя/ 

• ДБФП №BG16RFOP001-8.001-0001-C02 „Техническа помощ за Община 
Казанлък“, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 
8: "Техническа помощ", схема BG16RFOP001-8.001 "Бюджетна линия за 39 общини- 
бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020", на стойност 105 674.27 лв. 

• ДБФП №Д03-331/29.09.2016 г. „Дъга на толерантността - партньорство за 
ефективна интеграция", по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-
2020 г., на стойност 215 108.99 лв. 

• ДБФП № BG05FMOP001-3.002-0170- С01 „Осигуряване на топъл обяд в община 
Казанлък“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, 
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Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Операция тип 3: 
„Осигуряване на топъл обяд - 2016“, на стойност  8 298.40 лв. 

• ДБФП №BG16RFOP001-1.024-0001 „Обновяване на градската среда в град 
Казанлък“ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г., по приоритетна 
ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.024 – 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-
Казанлък", на стойност.5 655 048.59 лв. 

За периода 2014-2016 година са сключени 8 договора, като само за 2016 г. има 
сключени 4 договора от общо предвидени 15 броя до 2020 година. 

1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, 
обработване и анализ на данни: 

− Общински съвет за развитие на Община Казанлък - орган, създаден от Кмета с 
цел да следи наблюдението и изпълнението на ОПР; Чрез провеждане на заседания, се 
цели подобряване на комуникацията със заинтересованите страни и обсъждане 
методите за наблюдение на изпълнението на ОПР; 

− Поддържане на актуална база данни на данни от различни официални източници 
(НСИ, Бюро по труда, ГРАО и др.) – експерт „Местно икономическо развитие“; 

− Събиране и поддържане на актуална база данни за социално - икономическото 
състоянието на общината и актуален Профил на общината – експерт „Местно 
икономическо развитие“; 

− Създадена база данни за отчитане стойностите на индикаторите, заложени в 
ОПР –  експерт „Местно икономическо развитие“; 

− Поддържане на актуална справка за всички проекти на територията на общината 
– отдел „Стратегическо планиране и проекти“; 

− Събиране и поддържане на база данни по заложените индикатори в „Интегриран 
план за градско възстановяване и развитие гр. Казанлък“–експерт „Местно 
икономическо развитие“; 

− . 
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2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 
общинския план за развитие през съответната година, както и 
мерките за преодоляване на тези проблеми: 

- Основни източници на информация за отчитане на индикаторите в Годишния 
отчет са Националния статистически институт (НСИ) и отдел „Стратегически 
изследвания“ - Стара Загора (ОСИ). Статистиката предоставя данни за предходната 
2015 година, докато за индикаторите, които не се отчитат с данни от статистиката, е 
предоставена информация към 2016 г. 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на 
действията по изпълнение на общинския план за развитие: 

Осигуряване на публична информация, относно цялостния процес на изготвяне, 
съгласуване, приемане, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на 
Общинския план за развитие, както и информация за потенциалните ползи, резултатите 
и въздействието от прилагането на общинския план за развитие, се осъществява чрез: 

- Ежегодно внасяне за одобрение от Общински съвет – Казанлък на Годишен 
доклад за изпълнение на Общински план за развитие на община Казанлък 2014-2020; 

- Участие в заседания и обмен на информация с Регионален съвет за развитие на 
Югоизточен район за планиране и Областен съвет за развитие за област Стара Загора; 

- Изпълнението на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. 
Казанлък“, в който са заложени проекти и от Общински план за развитие на Община 
Казанлък и осигуряване на публичност чрез обществени обсъждания и работни срещи; 

- Публикуване на информация на интернет-страниците на Община Казанлък 
/www.kazanlak.bg/ и Общински съвет – Казанлък / http://obs.kazanlak.bg//; 

- Разпространяване на информация чрез медиите (местни вестници, телевизионни 
и радио канали и новинарски сайтове) и Областен информационен център гр.Стара 
Загора; 

- Поставяне на информационни табели за източниците на финансиране на 
изпълнените проекти. 

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския 
план за развитие със секторните политики, планове и програми на 
територията на общината 

Стратегическата част на Общинския план за развитие на община Казанлък 2014-
2020 година е съобразена с Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 
2 за периода 2014-2020 г., който отчита специфичните характеристики и потенциала на 
района, определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано 
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регионално и местно развитие в съответствие с предвижданията на Националната 
стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи политики. 

Общинският план за развитие е съобразен със секторните политики в общината. 
При актуализиране или подготовка на стратегически документи, секторни планове и 
програми на територията на общината е създадено взаимодействие между звената и 
експертите в администрацията, с експерт „Местно икономическо развитие“, с цел 
синхронизация при разработване, отчитане и развитие на секторни политики с 
основния стратегически документ - Общински план за развитие на Община Казанлък 
2014-2020. 

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

В процеса на изпълнение на Общинския план за развитие, трябва да бъдат 
осигурени предпоставки за прилагане на принципа за партньорство, публичност и 
прозрачност на всички етапи. Въвеждането и спазването на този принцип създава 
обективни предпоставки и условия за привличане и ефективно усвояване на повече 
европейски средства за развитие на общината. Такива мерки за партньорства са: 

- Общински съвет за развитие, с участие на всички заинтересовани страни; 

- Срещи и заседания на Регионален съвет за развитие на Югоизточен район и  
Областен съвет за развитие Стара Загора; 

- Провеждане на срещи между общински служители за обмен на информация и 
решаване на общи проблеми; 

- Работа в партньорство с министерства и държавни, областни и общински звена; 

- Работа в партньорство с бизнеса, НПО, жителите на общината и всички 
заинтересовани страни - провеждане на обществени обсъждания, заседания и срещи; 

- Работа в партньорство с Областен информационен център - Стара Загора; 
- Работна група за изпълнение, Работна група за изменение и Работна група за 

подбор на приоритетни проектни обекти на „Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на гр. Казанлък“ с широко обществено участие. 

6.Резултати от извършени оценки към края на 2016 година 

През 2016 година приет Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година - за 2015 година, с 
Решение № 136, по Протокол № 8 от 31.03.2016 г. на Общински съвет–Казанлък. 

Оценката на изпълнението на Общински план за развитие на община Казанлък 
2014-2020 към края на 2016 година може да бъде обобщена по приоритети, според 
постигнатите резултати от заложените индикатори, както следва: 
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Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 
обновяване и повишена конкурентоспособност: 

По първия приоритет са отчетени много добри резултати към 2016 г. Наблюдава 
се значително увеличение на стойностите по заложените индикатори за разходите за 
придобиване на ДМА и персонала зает с научноизследователска дейност. Тези 
индикатори имаха ниски стойности през предходните години като се наблюдава 
развитие и подобрение. 

Броят на предприятията за 2016 г. е нараснал значително като се наблюдава 
положително увеличение на икономиката като цяло, спрямо последните няколко 
години. Все повече предприятия, развиват дейността си и предприемат мерки за 
внедряване на нови технологии и повишаване на конкурентоспособността. 

Приоритет 2: Съхранение и социализация на културното наследство, развитие на 
устойчив туризъм: 

По този приоритет е постигнат значителен напредък в развитието на 
туристическия бизнес и утвърждаването на Долината на розите и тракийските царе като 
предпочитана туристическа дестинация не само в България, но и в чужбина. Създадени 
са и много нови атракции, които да привличат все по-голяма публика. 

Предприети са мерки за подобряването/реконструкцията на сградите и обектите 
на културата на територията на общината и за съхраняване, социализация и 
популяризиране на тракийското наследство. 

Приоритет 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните 
услуги: 

През 2016 г. са проведени повече курсове за обучение и квалификация, спрямо 
предходната година и е стартира програма за дуално обучение, което има за цел да 
създаде кадри, които са конкурентоспособни за местния пазар на труда.  

Положителните резултати са увеличение на броя на новите фирми в община 
Казанлък, както и значителното нарастване на нови/ рехабилитирани здравни, 
образователни и социални заведения и предвидените проекти, за подобряване на 
образователната инфраструктура, които ще се изпълняват през следващата година.  

Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, 
създаваща условия за растеж и повишаване ефективността на общинската 
икономика 

През 2016 г. е постигнат напредък в подобряване на пътната инфраструктура в 
общината. С мерките, които се предприемат за развитието, модернизация, подобряване 
и изграждане на ВиК инфраструктура, разширяване на газоснабдителната мрежа и 
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разширяване на зелените зони в община Казанлък, се подобрява качеството на живот на 
голяма част от населението. 

Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична 
инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност 

По този приоритет, през 2016 г., спрямо индикаторите има увеличение на 
обновените жилища. От важно значение за опазване на околната среда са изграждането 
на Претоварна станция и ГПСОВ на територията на общината. 

Приоритет 6: Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорства 

Има проблем при реализиране на публично-частните партньорства, който не е 
само на местно, но и на национално ниво. Предприемат се все повече мерки за 
подобряване на сътрудничеството на общината с бизнеса, гражданите и институциите. 
Изпълняват се и проекти за международно сътрудничество и обмяна на опит. 

Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация 

По този приоритет има постигнати добри резултати през 2016 г. Сключените 
договори по оперативните програми за периода 2014- 2020 година се увеличават, като 
все повече частни фирми кандидатстват за европейско финансиране. 

За 2016 г. са проведени обучения и информационни срещи, свързани с проблемите 
на регионалното развитие и основно във връзка с изпълнение на проекти с външно 
финансиране, където отчитането се извършва изцяло електронно.За първи път, през 
тази година, Община Казанлък изпълнява задълженията си като бенефициент, 
Междинно звено и местна власт едновременно, за изпълнение на Инвестиционната 
програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020. 

III. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 
наблюдението. 

През първата година на отчитане на Общински план за развитие на Община 
Казанлък, са се определили методите за наблюдение и събиране на информация за 
отчитане на индикаторите, с което e постигнатo по-добро взаимодействие между 
звената в администрацията, за отчитане на Плана през следващите години. Събрана 
информация е спомогнала да се изяснят трудностите и да се търсят методи и начини за 
преодоляването им. 

Резултатите от отчетените индикатори показват, че постигнатите резултати през 
2016 година, спрямо предходните години, са по-добри и при натрупване на 
постигнатите резултати се бележи значителен напредък по изпълнението на заложените 
проекти и приоритети. 
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През 2017 година предстои извършване на Междинна оценка, която ще даде 
ясна представа за положителните страни и пропуските при изпълнението на Общински 
план за развитие на Община Казанлък и при необходимост може да се направи 
актуализация, която да допълни заложените приоритети и да доразвие приоритетите, 
които Община Казанлък може да постигне до края на 2020 година.  
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