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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата Междинна оценка на Общинския план за развитие на община 

Казанлък 2014-2020 г. е извършена от Националния център за териториално развитие 

ЕАД, гр. София, съгласно подписан договор № Д06-71/06.2017 г. 

Съгласно действащото в страната законодателство за регионално развитие 

междинната оценка на общинския план за развитие се извършва след 3-тата година от 

програмния период 2014-2020 г..(Закон за регионалното развитие, чл. 33, и чл. 36, ал. 1.) 

Междинната оценка се разглежда от Общинския съвет за развитие на Община Казанлък 

и се внася за одобрение от Кмета на общината в Общински съвет. 

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. Обект на планиране и програмиране в рамките на плана 

се включва територия от 634.8 кв. км. и население – 72 581души
1

, разположено в 20 

населени места.  

Съгласно чл. 23 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и във връзка с 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 

всяка година се изготвя Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана. 

По аналогия на областните и регионални съвети за развитие, регламентирани със 

Закона за регионално развитие, със заповед №1390/09.07.2014 г. на Кмета на Община 

Казанлък, е определен Общински съвет за развитие (ОСР). Неговите основни 

задължения са организиране, наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план 

за развитие на Община Казанлък (ОПР). 

За периода от 2014 г. до момента, средата на 2017 г., членовете на ОСР, 

осъществяват процеса по събиране и анализиране на информацията за напредъка на 

изпълнението на ОПР на годишна база, спрямо заложените индикатори. На своите 

заседания, ОСР разглежда и приема Годишните доклади за наблюдение на изпълнението 

на Общинския план за развитие и следи изпълнението на заложените проекти. 

 

                                                 

1
Последни данни към годината на разработване на ОПР 
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ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ С ТАЗИ ОЦЕНКА 

 да се получи обективна информация за степента на изпълнение на ОПР до 

момента на оценката като цяло и по отделни приоритети и цели;  

 да се направи съпоставка дали мерките и целите са в съответствие с настъпилите 

промени в икономическата и социалната среда в община Казанлък;  

 да се посочат изпълнените мерки, приоритети, цели и/или да се установи дали 

има такива, чието значение не е актуално към настоящия момент;  

 да се откроят дефицити и слабости и да се направят препоръки по отношение на 

бъдеща оценка. 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА ОПР НА ОБЩИНА 

КАЗАНЛЪК 2014 – 2020 Г. 

Методологията за изготвяне на междинната оценка на ОПР на Община Казанлък 

за периода 2014–2020 г. обхваща система от принципи, методи, правила и процедури, 

вкл. и такива за разпределение на работата във времето.  

От принципите, които се прилагат при изготвянето на подобна задача, от основно 

значение са равностойното третиране на всички проблеми, набелязани в процеса на 

анализа и оценката на ОПР; отчетността, публичността и прозрачността.  

Разработването на междинната оценка обхваща методи за документален и 

сравнителен анализ, статистически методи за обработка на информацията, количествени 

и качествени методи за анализ на ресурси, резултати и въздействия, методи за 

синтезиране на изводи и препоръки. При доказана необходимост от актуализация на 

документа, ще бъдат добавени подходящи методи за планиране, въз основа на които ще 

се направи изменението на ОПР с оглед успешното му изпълнение до края на 

програмния период. В процеса на работа ще се използва и система от критерии и 

индикатори за оценка на изпълнението на плана към средата на периода на прилагане. 

Оценката на изпълнението на ОПР на Община Казанлък за периода 2014 – 

средата на 2017 г. преминава през 4 етапа: 

 Първи етап – набиране на данни за постигнати резултати и изразходвани 

средства на ниво мерки и проекти; 

 Втори етап – оценка на степента на постигане на специфичните цели и 

приоритети; 
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 Трети етап – оценка на ефективността и ефикасността на вложените ресурси; 

 Четвърти етап – Обобщение и препоръки към актуализацията на ОПР; 

В основата на методологията за оценка стои сравнението на планираните и 

реализирани проекти, оценката на реализираните проекти и актуалността на мярката, 

сравнение на планирани и постигнати индикатори, в т. ч. финансови. 

Подходът за извършване на оценката включва следните действия:  

 изработване на рамка за извършване на междинната оценка;  

 изготвяне и изпращане на въпросник към Община Казанлък;  

 набавяне на допълнителна информация, относно изпълнените от Община 

Казанлък проекти и дейности;  

 класифициране на проектите – изпълнени, в процес на изпълнение, частично 

изпълнени, неизпълнени;  

 разпределение на индикаторите за оценка на плана според приоритетите и 

специфичните цели; определяне на осигуреността на отделните специфични цели 

в ОПР със съответни общински програми, респективно, със средства от 

общинския бюджет;  

 изработване на доклад от оценката. 

Водещи в работата и избора на методология и подход са, освен горепосочените 

етапи и действия, но и изискванията на: 

 Закона за регионалното развитие, обн. ДВ бр. 50/2008 г., посл. изм. ДВ бр. 

13/2017 г.; 

 Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, обн. ДВ бр. 

80/2008 г., посл. изм. ДВ бр. 50/01.07.2016 г.; 

 Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално 

развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на 

районите от ниво 2 (2014–2020), Областни стратегии за развитие (2014–2020), 

Общински планове за развитие (2014–2020) на МРРБ; 

Междинната оценка търси съответствие с целите и приоритетите на 

следните документи: 
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 Съответствие с целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната 

политика и целите на Стратегия “Европа 2020” на ЕС за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж; 

 Съответствие с документите на стратегическо планиране на национално ниво – 

Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България 2012–2022 г., Национална концепция 

за пространствено развитие на Република България 2013–2025 г.; 

 Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на 

Югоизточен район (ЮИР) от ниво 2 за периода 2014-2020 г.; 

 Съответствие с Областната стратегия за развитие на област Стара Загора 2014 -

2020 г.; 

 Съгласуваност и взаимодействие с Общия устройствен план на общината и 

устройствените планове на населените места или на части от община Казанлък; 

 Съответствие с Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Казанлък 2020; 

 Съответствие със секторните политики на Община Казанлък. 

1. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 

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: 

НАСЕЛЕНИЕ 

Към 31.12.2014 г. населението на общината е 70 422 души, което представлява 

около 1.0% от населението на страната и 21.5% от населението на област Стара Загора. 

По данни от текущата демографска статистика на НСИ, населението на общината 

продължава да намалява и към 31.12.2016 г. наброява 69 086 души, или за 2 години 

намалява с 1336 души.(1.9%).  

Фиг. 1. Динамика на населението в община Казанлък за периода 2014 – 2016 г. 

(към 31.12.) 
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Източник: НСИ, Текуща демографска статистика 

Таблица 1. Население в община Казанлък към 31.12. 

Населени места 2014 2015 2016 

Общо за общината 70 422 69 668 69 086 

гр. Казанлък 45 994 45 637 45 076 

гр. Крън 3 250 3 243 3 228 

гр. Шипка 1 227 1 215 1 189 

села 19 951 19 573 19 593 

Източник: НСИ, Текуща демографска статистика 

Към 31.12.2016 г. в община Казанлък жените са 35 777 (51.8%), мъжете са 33 309 

души (48.2%), или на 1000 мъже се падат 1074 жени. Половата структура на общината е 

близка със съотношението за страната 51.4:48.6% и на област Стара Загора 51.5:48.5%. 

Както в повечето общини на страната населението в община Казанлък намалява и 

застарява. Възрастовата структура на населението в общината е около средната за 

страната по отношение на младото население. Делът на населението на възраст под 15 г. 

е с по-ниски показатели от средните за ЮИР с 1.4 процентни пункта и за област Стара 

Загора с 0.4 процентни пункта, дължащо се на по-ниската раждаемост и на миграцията 

на млади жени във фертилна възраст. Населението във възрастовата група 15 - 64 години 

е с относителен дял 63.4%, като в това съотношение общината е с по-неблагоприятни 

показатели от тези за страната, ЮИР и областта.  

Продължава процесът на застаряване на населението. Относителният дял на 

населението над 65 г. и повече години е 22.4% и е с 2.1 процентни пункта по-високо от 

средния за страната (20.5%) и на област Стара Загора с 0.4 процентни пункта (21.3%). В 
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сравнение с началото на 2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 

3.7 процентни пункта.  

Таблица 2. Възрастова структура на населението към 31.12.2016 г. (в%) 

 0-14г. 15-64г. 65г. + 

България 14,1 65,2 20,5 

Югоизточен район 15,6 64,2 20,2 

Област Стара Загора 14,6 63,7 21,8 

Община Казанлък 14,2 63,4 22,4 

Източник: НСИ 

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 

Заетост 

Заетите лица в общината през 2015 г. са 23 691 д., а през 2013 г. са 21 958 д., или 

увеличението на заетите е с 7.9% (1 733д.). 

Разпределението на заетите по сектори на икономиката в община Казанлък през 

2015 г. е следното: 

 първичен (аграрен)-491 д.(2.1%);  

 вторичен (индустрия) – 15949 д. (67.3%);  

 третичен (услуги) – 7209 д. (30.4%). 

По отрасли през 2015 г. най-голям дял заети лица има в сектор „Преработваща 

промишленост“ – 63.3%,сектор “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 

14.8%, сектор “Строителство” – 3.6%, което е видно от представената по-долу таблица. 

Данните показват, че преработващата промишленост е от ключово значение за местната 

икономика. Заетите в нея през 2015 г. се увеличават с 14% (1843 д.) спрямо 2013 г. 

Таблица 3. Заети в нефинансовите предприятия за 2013 г.- 2015 г. по 

икономически дейности за община Казанлък 

Икономически дейности (А21) 2013 2014 2015 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 21958 21905 23694 

A Селско, горско и рибно стопанство 544 501 491 

В Добивна промишленост .. 33 .. 

C Преработваща промишленост 13158 13329 15001 

D Производство на електрическа и топлинна енергия 

и на газ 67 .. 72 

Е Доставяне на води; канализационни услуги 25 69 21 

F Строителство 842 835 855 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 3614 3452 3513 

H Транспорт, складиране и пощи 502 521 526 
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Икономически дейности (А21) 2013 2014 2015 

I Хотелиерство и ресторантьорство 758 769 818 

J Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 201 192 208 

L Операции с недвижими имоти 169 154 131 

M Професионални дейности и научни изследвания 386 393 408 

N Административни и спомагателни дейности,  463 434 427 

P Образование 71 74 63 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 859 855 830 

R Култура, спорт и развлечения .. 34 .. 

S Други дейности 254 260 285 

Източник: ТСБ “Югоизток”, Отдел “Статистически изследвания – Стара Загора”. 

 “..” Конфиденциални данни  

За увеличаване на заетостта е необходимо модернизиране на производствената 

база, внедряване на нови технологии и иновации за по-голяма конкурентоспособност и 

по-добро качество на произвежданите продукти. Тези дейности са характерни за община 

Казанлък за което най-добър показател е ниският коефициент на безработицата.  

Безработица 

По данни на Дирекция “Бюро по труда” град Казанлък през 2016 г. в общината 

регистрираните безработни лица са 1 334 (коефициент на безработица 3.9% ), при 1 695 

лица през 2015 г., или само за 1 година намалението на безработицата е с 361 лица (с 1.0 

процентни пункта). Безработицата в община Казанлък е една от най ниските в 

страната. Коефициентът на безработица по данни на Агенцията по заетостта за страната 

през 2016 г. е 7.7%, а в област Стара Загора 6.0%, или в общината безработицата е с 3.8 

процентни пункта по-ниска от средната за страната и с 2.1 процентни пункта по-ниска от 

средната за област Стара Загора. Само община София е с по-ниска безработица 2.3% от 

тази на община Казанлък. 

 

 

 

 

Фиг. 2. Коефициенти на безработицата за 2016 г. 
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Източник: Агенция по заетостта 

Относителният дял на безработните млади хора до 29 г. в общината е 16.5%. 

Проблемът с трудовата реализация на младите хора до 29 г. е един от най-острите на 

пазара на труда не само в общината, но и в цялата страна, те продължават да бъдат една 

от рисковите групи на пазара на труда. 

По квалификация най-много са безработните без специалност и професия 38.8%, 

а по степен на образование най-много са безработните лица със средно образование 

52.8% 

През 2016 г. най-много са безработните лица с продължителност на престой на 

пазара на труда над 24 месеца – 6.7% (89 лица)..  

Според данни на Дирекцията бюро по труда, Казанлък-безработицата в община се 

характеризира със следните показатели: 

Таблица 4. Безработни лица в община Казанлък към 31.12. 

Показатели 2014 2015 2016 

Общо – брой  1939 1695 1334 

Коефициенти на безработица -% 5,6 4,9 3,9 

Разпределение по пол:    

- жени 1036 871 754 

- мъже 903 824 580 

Разпределение по възраст :    

до 19 години 19 9 4 

- от 20 до 24 години 133 96 60 

- от 25 до 29 години 223 174 157 

Коефициент на безработица за 2016 г.

7,7%

8,0%

6,0%

3,9%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0%

България

Югоизточен район

Област Стара Загора

Община Казанлък



 

Стр. 15 

Показатели 2014 2015 2016 

- от 30 до 34 години 243 220 183 

- от 35 до 39 години 237 219 158 

- от 40 до 44 години 220 229 174 

- от 45 до 49 години 221 192 158 

- от 50 до 54 години 229 202 202 

- над 55 години 414 354 238 

Разпределение по квалификация:    

- работническа квалификация 387 438 314 

- специалисти 591 528 501 

- без специалност и професия 961 729 519 

Разпределение по образование:    

- с висше образование 268 280 267 

- със средно образование 929 849 705 

в т.ч. със средно професионално 

образование 674 650 532 

- с основно 275 212 158 

- с по ниско образование 467 354 204 

Продължително безработни 

лица: 

   

- от 12 до 24 месеца 296 177 82 

- над 24 месеца 271 243 89 

Обучение на безработни лица:    

Брой курсове за професионална 

квалификация и преквалификация 22 20 22 

Обучени безработни лица  194 378 141 

Източник: Дирекция «Бюро по труда Казанлък» 

СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

Структуроопределящи отрасли за развитието на икономиката на общината са: 

преработваща промишленост (машиностроене), търговия, услуги, транспорт и 

строителство. 

Община Казанлък заема водещ дял в икономиката на област Стара Загора. През 

2015 г. общинската икономика е с дял от: 

- 14.3%от произведената продукция; 

-13.9% от нетните приходи от продажби; 

-8.2% от дълготрайните материални активи; 

- 24.9% от заетите лица на област Стара Загора. 
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По данни на отдел “Статистически изследвания – Стара Загора” към края на 2015 

г. броят на икономически активните предприятия в общината е 3080 и представлява дял 

от 20.9% от предприятията в област Стара Загора.  

Таблица 5. Икономически активни предприятия в област Стара Загора и 

община Казанлък 

Област, община 2013 2014 2015 

Област Стара Загора 14427 14471 14709 

Община Казанлък 3006 3048 3080 

Дял на предприятията в община Казанлък (%) 20,8 21,1 20,9 

Източник: ТСБ -Югоизток, отдел “Статистически изследвания – Стара Загора” 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на предприятията в общината – през 

2013 г. са били 3006, а през 2015 г. са 3080, или предприятията се увеличават със 74 за 

период от 2 години (2.5%). 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Икономическото развитие на община Казанлък през последните години се 

характеризира с известна динамика. Данните от Таблица 6 показват процес на 

възстановяване след икономическата криза от 2008 г. и динамика на развитие и 

нарастване на основните икономически показатели от 2013 г. до 2015 г., което е 

доказателство за стабилното икономическо състояние на общината. Произведената 

продукция през 2015 г. нараства с 33.1% спрямо 2013 г., приходите от дейността 

нарастват с 27.3%, нетните приходи от продажби нарастват с 28.2%, заетите лица 

нарастват с 7.9%.  

Таблица 6. Основни икономически показатели на нефинансовите 

предприятия за периода 2013-2015 г. в община Казанлък 

Показатели мярка 2013 2014 2015 

Предприятия  брой 3006 3048 3080 

Произведена продукция хил.лв. 757224 878205 1007941 

Приходи от дейността хил.лв. 1096980 1268969 1396316 

Нетни приходи от 

продажби 

хил.лв. 1009024 1185559 1293215 

ДМА хил.лв. 600588 610793 643281 

Заети лица  брой 21958 21905 23694 

Източник: ТСБ - Югоизток, отдел “Статистически изследвания – Стара Загора” 

Произведена продукция  
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Най-голям дял в произведената брутна продукция в общинската икономика има 

сектор индустрия 75.0% през 2015 г., следван от сектора на услугите 23.1%, докато 

аграрният сектор е само с 1.9%. 

През 2015 г. има значително нарастване в стойностно изражение в сектора на 

индустрията с 34.4% (193 434 хил. лв.) спрямо 2013. Секторът на услугите бележи 

нарастване с 32.4% спрямо 2013 г., докато аграрният сектор се увеличава само с 1.0%.  

Фиг. 3. Произведена продукция на нефинансовите предприятия по сектори за 

2013-2014 г. в община Казанлък (хил. лв.) 

 

Таблица 7. Произведена продукция на нефинансовите предприятия по 

сектори за 2013-2015 г. в община Казанлък 

Сектори мярка 2013 2014 2015 

Общо хил. лв. 757 224 878 205 1 007 941 

Аграрен  хил. лв. 19 033 20 353 19 228 

Индустрия хил. лв. 562 103 641 796 755 537 

Услуги хил. лв. 176 088 216 056 233 176 

Източник: ТСБ - Югоизток, отдел “Статистически изследвания – Стара Загора” 

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 

Този индикатор отбелязва възстановяване на местната икономика, като 

стойностите му през 2015 г. са по-високи от тези през 2013 г. за секторите “Индустрия” 

и “Услуги”, като има спад само в сектор “Аграрен”.  

Разпределението на НПП по сектори за 2015 г. показва, че най-голям дял от НПП 

реализира сектор “Индустрия” 57.0%, следван от секторите “Услуги” 41.2% и “Аграрен” 

1.8%.  
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Необходимо е да се отбележи, че сектор “Аграрен” намалява дела си, от 2.5% 

през 2013 г. на 1.8% през 2015 г., или с 0.7 процентни пункта. 

Фиг. 4. Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятие по 

сектори за 2013-2015 г. в община Казанлък 

 

Таблица 8. Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятие по 

сектори за 2013-2015 г. в община Казанлък 

Сектори мярка 2013 2014 2015 

Общо хил.лв. 1 009 024 1 185 559 1 293 215 

Аграрен  хил.лв. 25 107 26 653 23 372 

Индустрия хил.лв. 540 344 660 028 737 170 

Услуги хил.лв. 443 573 498 878 532 773 

Източник: ТСБ - Югоизток, отдел “Статистически изследвания – Стара Загора” 

ГОЛЕМИНА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ 

Микропредприятията са с най-голям относителен дял от общия брой местни 

предприятията – 92.2% през 2015 г. и на тях се пада 22.9% от заетите лица, 20.4% от 

произведената продукция, 27.9% от приходите от дейност, 27.9% от нетните приходи от 

продажби и 43.1% от дълготрайните материални активи. 

Малките предприятия са с относителен дял 6.4% през 2015 г. и на тях се пада 

16.1% от заетите лица, 17.8% произведената продукция, 23.2% от приходите от дейност, 

23.7% от нетните приходи от продажби и 13.0% от дълготрайните материални активи. 

Средните предприятия са с относителен дял 1.1% през 2015 г. и на тях се пада 

13.2% от заетите лица, 18.4% произведената продукция, 16.6% от приходите от дейност, 

16.7% от нетните приходи от продажби и 17.9% от дълготрайните материални активи. 
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Гръбнакът на местната икономика представляват големите предприятия 

които са 8 на брой през 2015 г. На тях се пада дял от:  

- 47.2% от заетите лица;  

-43.4% от произведената продукция; 

-32.3% от приходите от дейност; 

- 31.7% от нетните приходи от продажби; 

- 26.7% от дълготрайните материални активи (ДМА). 

Спрямо данните от 2013 г., броят големи предприятия за 2015 г. е по-малък с 2 

броя, докато за микро предприятията в общината, се наблюдава нарастване с 67 бр., 

малките фирми са се увеличили с 10 броя, а средните намаляват с 1 бр. 

Таблица 9. Основни икономически показатели на нефинансовите 

предприятия по години и по групи предприятия според броя на заетите за 2013-

2015 г. в община Казанлък 

Групи предприятия 

Предприятия

брой 

Произведена 

продукция 

Приходи 

от дейност 

Нетни 

приходи от 

продажби 

ДМА 
Заети 

лица 

Брой Хиляди левове Брой 

2015 

Общо 3080 1007941 1396316 1293215 643281 23694 

Микро да 9 заети 2841 205405 389508 361431 277172 5429 

Малки от 10 до 49 196 179672 324118 305970 83715 3813 

Средни от 50 до 249 35 185886 232832 215858 114964 33136 

Големи над 250 8 436978 449858 409956 167430 11316 

2014 

Общо 3048 136506 205858 174309 108946 2750 

Микро да 9 заети 2827 24707 51679 46469 24807 889 

Малки от 10 до 49 176 66391 102709 82816 48416 754 

Средни от 50 до 249 35 45408 51470 45024 35723 1107 

Големи над 250 10 - - - - - 

2013 

Общо 3006 117576 174498 154289 77281 2722 

Микро да 9 заети 2774 26645 51338 47107 22321 909 

Малки от 10 до 49 186 52728 77417 63632 24216 711 

Средни от 50 до 249 36 38203 45743 42550 30774 11002 

Големи над 250 10 - - - - - 

Източник: ТСБ -Югоизток, отдел “Статистически изследвания- Стара Загора”  

Забележка: Показателя “Произведена продукция” е изчислен по методология на Структурна 

бизнес статистика; “-“ Няма случай  
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ИНВЕСТИЦИИ 

Благоприятен момент е нарастването на размера на акумулираните преки 

чуждестранни инвестиции до 2014 г. През 2015 г. те са 90 391.5 хил. евро, като в 

сравнение с 2014 г. те намаляват с 39 521.6 млн. евро. 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия 

сектор в общината имат следните измерения: 

Таблица 10. Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия 

с натрупване към 31.12. в община Казанлък 

Години Хил. евро Базисен индекс -% 
Верижен индекс -

% 

2011 45700.0 100.0 - 

2012 61008.1 133.5 33.5 

2013 113517.3 248.3 86.1 

2014 129913.1 284.2 14,4 

2015 90391.5 197.7 - 30.4 

Източник:ТСБ Югоизток, отдел“Статистически изследвания” Стара Загора 

Намаляването на инвестициите през 2015 г. с -30.4% не бива да се абсолютизира. 

Направените инвестиции в предишните периоди носят позитивни резултати за 

икономиката на общината. Що се отнася до инвестициите, като средство за просперитет, 

следва да се отчита какво правят местните икономически субекти.  

Добър пример в това отношение е фирмата “Арсенал” АД – гр. Казанлък, където 

в последните години ръководството й инвестира над 100 млн. евро в конструктивното и 

технологично модернизиране, благодарение на което, към настоящия момент, са 

създадени 9 500 работни места, докато преди около 5 години те са били 3 700. Или 

инвестициите, дори и местни, са донесли във фирмата увеличение от 300% в разкриване 

на нови работни места. 

Друг пример е един от големите работодатели в общината- “Аркомат България” 

ЕООД, която през 2015 г. увеличава работните места със 115 души.  

Независимо от отрицателния тренд, за 2015 г., в общината са реализирани 

мащабни проекти от външни инвеститори. 

Принос в това отношение имат инициативите на Общинското ръководство, 

посредством които са привлечени компании като “Сити газ”, която изгражда газо-

преносната мрежа на гр. Казанлък с продължения към населените места от общината.  
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През 2015 г. в с. Черганово е открита нова фабрика на фирма “Екозид” ЕООД за 

производство на дървени конструкции и сглобяеми ниско енергийни и пасищни къщи.  

2. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

В периода на изготвяне на ОПР и на междинната оценка външната социално-

икономическа среда и тази – в България бележат устойчивост и позитивно развитие и 

надграждане на вече постигнати резултати. Основните характеристики могат да бъдат 

очертани по следния начин: 

 БВП през периода 2011 – 2015 година почти запазва своите стойности от 46 – 47 

на сто спрямо страните от Европа. (EUROSTAT, Database: PPP domain/ 

13.12.2015); 

 През 2014 – 2015 година приключи основно финансирането за първия програмен 

период 2007 – 2013 г., което допринесе за реализацията на поредица мащабни и 

изключително важни за местната общност проекти; 

 Стартирането на програмите за втория планов период 2014 – 2020 г. се забавя по 

обективни причини, а липсата на свеж външен ресурс е причина за сравнително 

ниските темпове на развитие и наличието на поредица неблагоприятни 

тенденции; 

 Наблюдава се процес на непрекъснато намаляване на населението, както и 

влошаване на възрастовата структура, макар и в ниско процентно съотношение; 

 

Може да се направи изводът, че прегледът на силните и слабите страни потвърждава 

отново описаните в ОПР, както и: 

 SWOT анализът е все още валиден; 

 Темите на SWOT анализа отразяват както базовите стойности, така и обновените 

социално- икономически данни; 

  Стратегията и целите на ОПР отразяват темите от SWOT анализа; 

 Приоритетите на ОПР продължават да бъдат релевантни за несъответствията и 

пропуските, идентифицирани от SWOT-анализа. 

 

Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане 

на конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за 
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развитие. Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими 

резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху 

целевата територия и нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на 

плана следва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, 

но активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на общината 

(настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети интервенции). 

Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и 

адаптивност при оценяване изпълнението на плана. 

Оценката от изпълнението на първоначалните резултати от изпълнението на 

плана е изготвена на база заложената в него Системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на Общинския план за развитие има за крайна цел да повиши 

ефективността и ефикасността на използваните материални, финансови и човешки 

ресурси за постигане на желаните резултати и въздействие.  

С подбрани специфични количествени индикатори за наблюдение се отчита 

постигнатия напредък по изпълнението на специфичните цели и приоритетите за 

развитие на Община Казанлък. 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението са съпоставими с 

текущите макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, 

използвани в системите за наблюдение по оперативните програми, а също така отразяват 

и спецификата на общината. Те отговарят на изискванията на “Методическите указания 

за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България 

(2012-2022), Регионални планове за развитие на от ниво 2 (2014-2020), Областни 

стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020) и са: 

 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на 

специфична информация; 

 Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на 

стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана 

достатъчно информация и количествени данни; 

 Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с 

необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

 Адекватни - обосновани са, и подходящи по отношение на целите и 

приоритетите за развитие; 
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 Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща 

сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение 

на напредъка и постигането на целите. 

Междинната оценка се позовава на анализа на първоначалните резултати от 

въздействието на ОПР върху социално-икономическото развитие и на протичащите 

процеси в общината. За целта се използва информацията, съдържаща се в Годишните 

доклади за изпълнение но ОПР – 2014, 2015 и 2016 г. на общината. Анализира се 

периода от началото на действието на ОПР до средата на 2017 г. и се оценява 

постигнатото въздействие на база на предварително определените индикатори. 

В ОПР на община Казанлък са заложени индикатори за мониторинг и оценка на 

изпълнението. Една част от тях са измерими, добре формулирани и не следва да се 

променят, за друга – с оглед настоящите резултати би следвало да се актуализира 

целевата стойност. 

В годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за постигнат 

напредък по изпълнението на целите и приоритетите се упражнява мониторинг по 

изпълнение на индикаторите и те се отчитат ежегодно. 

Количествените индикатори за въздействие и резултат са представени в долната 

таблицата „Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за 

развитие”, като те са разпределени по приоритети. 

Таблица 11. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на 

общинския план за развитие 

Количествени индикатори Мярка 

Базова 

стойност 

2011/2013 

Междинна 

стойност – 

2015/2016 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетено 

нарастване 

%, бр. 

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

конкурентоспособност 

1. Увеличаване на нетните 

приходи от продажби 
Хил.лв. 1 143 682 1 293 215 

30% 

увеличение 
13.1 % 

2. Увеличаване на 

чуждестранните преки 

инвестиции от нефинансовия 

сектор  

Млн. 

евро 
45.7 90.4 

30% 

увеличение 
97.8%преизпълнение 

3. Увеличаване на персонала, зает 

с НИРД  
Бр. 162 294 

30% 

увеличение 

81.5% - 

преизпълнение 

4. Увеличаване разходите за 

придобиване на ДМА за 

професионални дейности и 

научни изследвания  

Хил.лв. 3641 3547 
50% 

увеличение 
-0.2%неизпълнение 
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Количествени индикатори Мярка 

Базова 

стойност 

2011/2013 

Междинна 

стойност – 

2015/2016 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетено 

нарастване 

%, бр. 

5. Брой нови стартиращи 

иновативни центрове в МСП 
Бр. 0 5 

5 броя нови 

центрове 
100% изпълнение 

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

1. Увеличаване на броя на 

реализираните нощувки  
Бр.  18020 41017 

100 % 

увеличение 
127.6%преизпълнение 

2. Брой туристически атракции 

създадени/подобрени 
Бр.  0 9  4 225%преизпълнение 

3. Създадени и популяризирани 

туристически дестинации на база 

културно-историческо наследство 

Бр.  0 3 2 150% преизпълнение 

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

1.Брой нови/рехабилитирани 

здравни, образователни и 

социални заведения 

Бр.  0 14 10 140% преизпълнение 

2. Брой модернизирани и 

реконструирани сгради и обекти 

на културата, читалища и др.  

Бр.  - 6 6 100%изпълнение 

3.Брой изградени и 

реконструирани обекти и 

инфраструктура за 

професионален спорт и спорт в 

свободното време 

Бр.  - 7 2 350%преизпълнение 

4. Население, облагодетелствано 

от подобрена социална, 

образователна и здравна 

инфраструктура в % от общото 

население 

%  0 21.0%  
30% 

увеличение 
42.8% 

5. Брой лица, включени в 

образование и обучени за 

придобиване на компетентност в 

съответствие с пазара на труда в 

% от населението в трудова 

възраст 

%  - 3.0%  
10% 

увеличение 
33% 

6. Брой курсове за професионална 

квалификация и преквалификация 

на безработни  

Бр.  - 67 
20 бр. 

увеличение 
47 бр. преизпълнение 

7. Брой нови фирми, започнали 

своята дейност  
Бр.  3006 3080 

20 бр. 

увеличение 
54 бр. преизпълнение 

Приоритет 4 . Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаване на условия за растеж и 

повишаване ефективността на общинската икономика  

1.Рехабилитирана/реконструирана 

пътна мрежа с регионално и 

местно значение 

км.  0 31.6 км 60 км 52.9% 

2. Население с подобрен 

транспортен достъп 
%  - 

95 % от 

населението  

25 % от 

населението 
преизпълнение 

3. Разширена и реконструирана 

ВиК мрежа  
км.  - 14.1 км.  

увеличение с 

20 км. 

70.5% - остават само 

5.9 км. 

4. Разширение на 

газоснабдителната мрежа в 
Км 37 км.  42.5 км. 20 87.0% - остават само 
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Количествени индикатори Мярка 

Базова 

стойност 

2011/2013 

Междинна 

стойност – 

2015/2016 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетено 

нарастване 

%, бр. 

битовия сектор  %увеличение 5.5 км. 

5. Брой изградени системи за 

ранно предупреждение за 

възникване на опасност от 

наводнения, пожари, активиране 

на свлачищни райони 

Бр.  - 0 2 неизпълнение 

6. Създадени/обновени градски 

зелени площи (% от зелените 

площи) 

ха  24.7 37.0 
35 % 

увеличение 

49.8%- 

преизпълнение 

Приоритет 5. Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие 

и инвестиционна привлекателност 

1. Брой нови проекти, подкрепени 

и реализирани за изграждане на 

мини-ПСОВ в индустрията, 

услугите, населените места по 

стандартите на ЕС 

Бр.  - 3 4 
75 % - Остава 1 

проект 

2. Население, обслужено от 

система за разделно събиране на 

биоотпадъците 

%  - 

През  2017 г. е 

стартирало 

изграждането 

на  

Компостираща 

инсталация 

50% от 

населението 
изпълнение 

3. Население, обучено и 

информирано за методите и 

начините за намаляване 

образуването на отпадъците, чрез 

проведена информационна 

кампания и курсове 

Бр.  - 19 212 лица 
90% от 

населението 
27.8% от населението 

4. Обновен жилищен фонд  Бр.  0 1337 ж-ща 

15% от 

жилищния 

фонд 

5.3% от фонда 

Приоритет 6. Стимулиране на междуобщинското сътрудничество и партньорства 

1. Брой нови проекти, 

насърчаващи правно-

нормативното и административно 

сътрудничество между 

гражданите и институциите 

Бр.  0 4 2 
200.0 % -

преизпълнение 

2. Брой новосъздадени ПЧБ Бр.  0 0 3 Няма изпълнение 

3. Брой нови проекти за 

разширяване и насърчаване на 

икономическия, социалния и 

културния обмен между община 

Казанлък и общините на България 

и Европа 

Бр.  0 4 4 100.% изпълнение 

Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация 

1. Брой новопроведени семинари, 

обучения информационни 

кампании на общинската 

администрация по проблемите на 

регионалното развитие 

Бр.  0 11 8 
137.5% 

преизпълнение 
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Количествени индикатори Мярка 

Базова 

стойност 

2011/2013 

Междинна 

стойност – 

2015/2016 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Отчетено 

нарастване 

%, бр. 

2. Брой сключени договори за 

участие в програми и проекти по 

Структурните фондове 

Бр.  0 8 15 53.3% 

Източник: НСИ, ТСБ - Югоизток, отдел “Статистически изследвания – Стара Загора”, 

Общинска администрация, Дирекция „Бюро по труда“ Казанлък 

Извършената междинна оценка показа степента на постигане на отделните 

индикатори на ОПР: 

- За 17 от общо 30 индикатора, МО регистрира изпълнение към датата на 

нейното извършване, в т.ч. преизпълнение за някои от тях: увеличаване на преките 

чуждестранни инвестиции;  увеличение на персонала зает с НИРД; брой нови 

стартиращи иновативни центрове в МСП; увеличаване на броя на реализираните 

нощувки; брой туристически атракции създадени/подобрени;създадени и 

популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство; 

брой нови/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения, брой 

модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата, читалища и др.;  брой 

изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за професионален спорт, и спорт 

в свободното време;  брой курсове за професионална квалификация и преквалификация 

на безработни;  брой нови фирми, започнали своята дейност; население с подобрен 

транспортен достъп; създадени/обновени градски зелени площи; население обслужено 

от система за разделно събиране на биоотпадаците;  брой нови проекти, насърчаващи 

правно-нормативното и административно сътрудничество между гражданите и 

институциите; брой нови проекти за разширяване и насърчаване на икономическия, 

социалния и културния обмен между община Казанлък и общините на България и 

Европа; брой новопроведени семинари, обученияи информационни кампании на 

общинската администрация по проблемите на регионалното развитие.  

- В процес на изпълнение, в т.ч. добро изпълнение (с около и над 50.0 % от 

целевата стойност) са 6 индикатора: увеличение на нетните приходи от продажби; 

население облаготдетелствано от подобрена социална образователна, рехабилитация и 

реконструкция на пътна мрежа с регионално и местно значение; разширена и 

реконструирана ВиК мрежа; разширение на газоснабдителната мрежа и битовия сектор;  

брой нови проекти, подкрепени и реализирани за изграждане на мини-ПСОВ в 

индустрията, услугите, населените места по стандарти на ЕС,  брой сключени договори 
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за участие в програми и проекти по Структурните фондове. Поради високите резултати 

за тези индикатори към средата на програмния период, няма пречка до края на 2020 г. 

тези индикатори ще бъдат изпълнени.  

- Индикаторите, за които се МО отчита изоставащо изпълнение ( с изпълнение 

под 50 % от целевата стойност) са 5 индикатора: брой лица включени в образованието, 

обучението и обучението за придобиване на компетентност в съответствие с пазара на 

труда в % от населението в трудова възраст; население обучено и информирано за 

методите и начините за намаляване образуването на отпадъците, чрез провеждане на 

информационна кампания и курсове; обновен жилищен фонд; увеличение на разходите 

за придобиване на ДМА за професионална дейност и научни изследвания; брой лица 

включени в образование и обучение за придобиване на компетентност в съответствие с 

пазара на труда.  За индикатора “обновен жилищен фонд”, изпълнението му е зависимо 

изцяло от безвъзмездното финансиране от Националния бюджет. За останалите 4 

индикатора, нарастването е с по-бавни темпове, но се наблюдава увеличение през всяка 

следваща година като изпълнение за единия индикатор, видно от табл. 11,  е стартирало 

през 2017 г., което дава увереност, че ще има значително по-високи резултати до края на 

2020 г. 

- За 2 индикатора, изпълнение не е стартирало: брой изградени системи за ранно 

предупреждение и брой новосъздадени ПЧП. По отношение на индикатора „брой 

изградени системи за ранно предупреждение“, на национално ниво по ОПОС има 

стартирали схеми за изграждане на такива системи, но общините не са допустим 

бенефициент. За постигане на индикатор „брой новосъздадени ПЧП“ трудностите за 

осъществяване на такива партньорства са на национално ниво. Изпълнението на тези два 

индикатора е проблемно на ниво община. Препоръчително е индикаторите да бъдат 

прехвърлени за следващия планов период и да се търсят възможности за 

осъществяването им. 

3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ 

ЦЕЛИ/ПРИОРИТЕТИ 

ОПР 2014-2020 г. определя общата рамка и насоките за развитие на община 

Казанлък. Той е съобразен с целите и приоритетите на актуалната политика за 

сближаване на ЕС, както и с целите и приоритетите, залегнали в по-висшите документи 

за регионално развитие – НСРР 2012-2022 г., НКПР 2013-2025 г., РПРЮИР 2014-2020 г. 
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и ОСР Стара Загора 2014-2020 г. В съответствие с оценения собствен потенциал и 

възможностите за развитие на общината, в плана са изведени цели и приоритети, 

насочени към постигане на устойчив икономически растеж при щадящо използване на 

ресурсите и поддържане на екологичното равновесие, както и балансирано социално 

развитие. 

В целите на плана е заложена идеята за постигане на координация и 

допълняемост на секторните политики в рамките на общината. За реализацията на 

целите и приоритетите на плана е необходимо ефективно участие на всички 

заинтересовани страни и партньори, както и осигуряване на публичност, прозрачност и 

информация. 

Целите и приоритетите на общинския план за развитие отразяват спецификата на 

община Казанлък и същевременно интерпретират новата европейска и национална 

политическа рамка за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

Търсено е и съдържателно покритие на тематичните целиот общия европейски 

регламент, върху които фондовете на Общата стратегическа рамка на ЕС ще фокусират 

подкрепата си за следващия планов период. 

Във връзка с тези тематични цели, Планът за развитието на общината, който 

отчита собствената областна специфика и индивидуалност, е насочен към следните 

приоритетни направления: 

 Подобряване на бизнес средата за привличане на инвестиции за технологично 

обновяване и разширяване на производствения сектор; 

 По-активно внедряване на иновации в производството, като се подпомага 

сътрудничеството между образователните институти, изследователските и 

развойните звена и бизнеса; 

 Подпомагане на малкия и средния бизнес;  

 Подобряване на ВиК мрежа;  

 Стимулиране активното развитие на дейностите и услугите, свързани с туризма и 

балнеолечението, спорта и спортната инфраструктура; 

 Постигане на енергийна ефективност в производството, бита и транспортния 

сектор, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и стимулиране на 

нисковъглеродна местна икономика; 
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 Подобряване на публичните електронни услуги и електронния пазар, както и 

осигуряване на широколентов достъп за хората и фирмите; 

 Подобряване на общинския трудов пазар чрез стимулиране на трудовата 

мобилност, младежката заетост, професионално-образователните системи, 

формите за квалификация и преквалификация и учене през целия живот; 

 Подкрепа на социалната интеграция, намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване на непривилегированите групи от населението; 

 Подкрепа за оптимизиране и повишаване качеството на системата на 

здравеопазване и социални услуги, за подобряване образователната система и 

съхраняване и развитие на културата, културното наследство и културните 

институции; 

 Отчитане на глобалните екологични цели и включване на мерки за опазване и 

поддържане на природното равновесие, както и мерки, насочени към 

адаптирането на общинската територия към климатичните промени; 

 Отчитане ролята на град Казанлък като един от основните центрове на развитието 

и прилагане на подходи за интегрирано градско развитие и за решаване на 

проблеми в развитието на прилежащите селски територии; 

 Издигане ролята на град Казанлък и повишаване значението му като 

урбанистичен център от трето йерархично ниво в Югоизточен район и конкретно 

в област Стара Загора; 

 Подобряване на териториалната свързаност и подкрепа за социално, 

икономическо и пространствено сближаване между общинския център и 

съставните селища; 

 Реализиране на трансгранични и междурегионални инициативи, включително 

чрез публично-частно партньорство и разширяване на достъпа до източници на 

финансиране. 

Главната стратегическа цел на развитието на общината за периода до 

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“. 
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Главната цел е формулирана в съзвучие с определената визия за желаното 

развитие на общината като органично пространство от областната и националната 

територия, реализиращо динамично и устойчиво развитие с подобрено качество на 

живота и съхранена идентичност на природното и културното наследство. В целта е 

заложено постигането на просперитет и устойчиво развитие във всички сфери - в 

икономическата, в социалната и в екологическата сфера, както и в пространствената 

структура на общината. 

Главната цел за устойчиво и комплексно развитие на общинската общност е 

декомпозирана в 4 стратегически цели, 7 приоритета и 20 специфични цели.Стойностите 

на отделните приоритети са изведени в Индикативната финансова таблица в ОПР 

Индикативната финансова таблица пресъздава общата финансова рамка за реализация на 

общинския план за развитие. 

Настоящата оценка направи преглед и анализ на изпълнението по всички 

стратегически цели и приоритети на ОПР Казанлък за периода 2014 – средата на 2017 г. 

като за оценяването им е използвана следната скала на експертно формулирани оценки: 

ниска степен на изпълнение, средна степен на изпълнение и висока степен на 

изпълнение
2
. Избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени 

изводи и заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите на 

ОПР 2014-2020 г.  

ПРИОРИТЕТ 1: ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ, 

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ И ПОВИШЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

Този приоритет покрива тематичните цели 1, 2 и 3 от общата стратегическа рамка 

на ЕС, насочени към постигане на „интелигентен растеж”. 

Приоритетът е насочен към повишаване на икономическата 

конкурентоспособност, технологично обновяване, насърчаване на научно-

изследователската и иновационна дейности, създаване на привлекателна бизнес среда и 

подкрепа за МСП, използващи местния потенциал. 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е следната: 

 Увеличение на НПП – изпълнен на около 50 %; 

                                                 

2
 Ниска степен на изпълнение – под 15.0% усвоени средства, средна степен – от 15.1-30.0% 

усвоени средства, висока степен на изпълнение над – 30.1% усвоени средства 
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 Увеличаване на чуждестранните преки инвестиции от нефинансовия сектор – 

преизпълнение; 

 Увеличаване на персонала, зает с НИРД- преизпълнение; 

 Увеличаване разходите за придобиване на ДМА за професионални дейности и 

научни изследвания – неизпълнение- този индикатор нараства с бавни темпове за 

цялата страна; 

 Брой нови стартиращи иновативни центрове в МСП- изпълнение. 

За периода обхванат от МО не се отчита изпълнение само на един индикатор, 

един е изпълнен на около 50 % и три индикатора имат изпълнение, като за индикатора 

касаещ НИРД има значителен напредък. Има Решението от 25.05.2017 г. на 

Акредитационният съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация 

(НАОА) за разкриването в град Казанлък на Технически колеж към Технически 

университет София. Решението дава възможност на младите хора в общината да 

получат необходимото висше техническо образование по специалности от 

промишления отрасъл „Машиностроене“, силно развит в региона и страдащ от 

дефицит на кадри. Така идеята, родена в предишните години с подкрепата на 

Общинското ръководство е реализирана.  

Този приоритет се подкрепя от 2 специфични цели. 

Специфична цел 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологично 

обновяване и иновации. 

Изпълнението на тази специфична цел осигурява условия за икономически 

растеж и конкурентоспособност. По нея са реализирани 18 проекта на стойност 41 415.4 

хил.лв.  

Специфична цел 1.2. Създаване на привлекателна бизнес среда, изграждане на 

инфраструктура, свързана с бизнеса 

По тази специфична цел има един проект: „Инвестиционен профил на община 

Казанлък- разработен и актуализиран от общинска администрация“. 

Изпълнението на тази специфична цел ще получи основна подкрепа по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност”, като се очаква тяхното изпълнение да е в периода 

2017 – 2020 г.  
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По Приоритет 1 са реализирани проекти за 41 415.4 хил. лв. при планувана 

стойност до 2020 г. 27 559.3 хил. лв., или до средата на програмния период 

преизпълнението на приоритета е със 150.3 %. Видно е, че по този приоритет има висока 

степен на изпълнение. 

Изключителен принос за реализацията на Приоритет 1 има много високата 

активност на местните предприятия при изпълнението на проектите, финансирани с 

подкрепата на ОП “Иновации и конкурентоспособност” и ОП “Развитие на човешките 

ресурси”, което ще доведе до значими икономически ефекти в дългосрочен план. 

Реализирани проекти имат водещите фирми в общината - “Арсенал” АД, 

“М+Хидравлика” АД и “Капрони” АД.  

Реализацията на целите на Приоритет 1 може да се оцени като значима предвид 

на това, че е налице постигнат положителен резултат по отношение на преодоляване на 

негативните тенденции, предизвикани от икономическата и финансова криза и създаване 

на възможност за продължаване на икономическото развитие на общината в периода до 

2020 г.  

ПРИОРИТЕТ 2: СЪХРАНЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, 

РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

Този приоритет е насочен към развитие на потенциала на туризма и най-вече 

развитието на устойчив туризъм, базиран на културно и природно наследство. Целта е 

постигане на необратим процес към превръщането на Община Казанлък в културно-

историческа столица на България, център на международен културен и фестивален 

туризъм. 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е следната: 

 Увеличаване на броя на реализираните нощувки – преизпълнение;  

 Брой туристически атракции създадени/подобрени- преизпълнение; 

 Създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-

историческо наследство – преизпълнение. 

Изпълнението/преизпълнението още в средата на МО и на трите индикатора 

показва успехите в туристическото развитие на общинната и подобаващо защитава 

отредената роля в новата "Концепция за туристическо райониране на България", 

изготвена от Националния център за териториално развитие по поръчка на 
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Министерството на икономиката и енергетиката, Казанлък е отреден за столица на една 

от 9-те области на България. Казанлък се превръща в център на новия туристически 

район „Долината на розите“, благодарение усилията на Община Казанлък за 

утвърждаване на Долината на розите и тракийските царе като туристическа дестинация 

със световно значение. 

По този приоритет може да се добави и един нов индикатор “Увеличаване на броя 

на реализираните нощувки от чужденци” 

Тази стратегическа цел се допълва от 4 специфични цели:  

Специфична цел 2.1: Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на 

културно и природно наследство 

По тази специфична цел са реализирани 5 проекти на обща стойност 

4 612 хил. лв.:  

 "Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и 

движимо културно наследство от Долината на розите и тракийските царе"- 365.8 

хил.лв. 

 "Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили "Хелвеция" и 

"Грифони"- 2 776.5 хил.лв. 

 Устойчивост на дейностите на проект "Долината на розите и тракийските царе" – 

51.7 хил.лв.  

 "Долината на розите и тракийските царе" – 418.0 хил. лв.  

 "Изграждане на музей на розата" – 1000.0 хил. лв.  

Специфична цел 2.2. Планово, институционално, информационно и кадрово 

усъвършенстване на туристическия сектор.  

Всички проекти от специфична цел 2.1 са приложими по тази специфична цел: 

- обучение на кадрите на ИМ Искра в рамките на проект по БГ№8 за 

дегитализация на музейния фонд; 

- дегитализирано културно наследство; 

- Създаден сайт по проект „"Консервация, реставрация и социализация на 

тракийски могили "Хелвеция" и "Грифони"; 
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- прилагани туристически атракции от проект "Долината на розите и тракийските 

царе 

- изградена нова база на музей на розата 

Специфична цел 2.3. Подобряване и доразвитие на туристическата 

инфраструктура, екологизация на туризма. По тази специфична цел няма реализирани 

проекти.  

Проектите по горните специфични цели реално могат да бъдат финансирани в 

периода 2017 – 2020 г. тъй като за страната по ОП “Региони в растеж” за 2014 г. няма 

реализирани проекти, през 2015 има изпълнени проекти на обща стойност - 3 %, а през 

2016 г. има изпълнени проекти на обща стойност - 15 %. 

Специфична цел 2.4. Развитие на културата 

Общината е организатор на традиционните за Казанлък празници - Фестивал на 

розата, Празници в долината на тракийските царе, Чудомирови празници, Музикални 

празници "Петко Стайнов" и др., които привличат вниманието на много наши и 

чуждестранни гости и туристи. В по-голямата си степен те се финансират от 

общината като Фестивала на розата през последните години се финансира изцяло от 

частни инвеститори. Освен това общината участва и в много туристически борси и 

изложения и работи усилено в посока реклама и маркетинг на туристическия продукт 

„Долината на розите и тракийските царе”, насочен към разработване на все повече 

възможности за алтернативен туризъм-съчетаващ културен, исторически, фестивален, 

селски, екологичен, който привлича повече платежоспособни туристи и носи 

икономически ефект върху развитието на региона. Активен маркетинг на културния и 

туристически продукт, промотиране пред български и международни туроператори чрез 

участие в туристическите борси, за което спомага реализираният проект „Долината на 

розите и тракийските царе“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 

Проектът е на обща стойност 489 160 лв. Целта е повишаване конкурентоспособността и 

диверсифициране икономиката на общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Мъглиж и 

Карлово, чрез промотиране на цялостен туристически продукт, като по този начин се 

спомага за устойчивото развитие на района. 

Водена от желанието да популяризира Казанлък като привлекателна 

туристическа дестинация, общинска администрация реализира редица представяния в 

градовете Берн (Швейцария), Лондон (Великобритания), Рим (Италия – изложение „Дни 
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на розата“, май 2015 г.), Брюксел (Белгия) и Париж (Франция), които получиха 

изключително положителен отзвук и създадоха един нов имидж на града. 

Освен това общината участва и в много туристически борси и изложения, като 

само за 2016 г. те са:  

- Международна туристическа борса „Ваканция Спа Експо” – София; 

- Международен туристически форум и изложение Go2Balkans – София; 

- Черноморски туристически форум – Варна 2016 „Четири сезона“; 

- Участие с рекламни материали в туристическа борса Mitt – Москва; 

- Промотиране на региона в международни туристически борси и изложения чрез 

Министерство на туризма. 

Предстои сключване на договор по проект - Програма "Културно наследство", 

"Проучване и популяризиране на царица Роза-Казанлък“ - 50 годишен юбилей 

"Опазване на автентичния характер и валоризиране на традициите и колективната памет 

за избора на царица Роза – Казанлък, "Национален фонд "Култура", Програма "Културно 

наследство", Ос: "Нематериално културно наследство", стойност10.5 хил. лв. 

съфинансиране 6.5 хил. лв. Партньори: Музей на фотографията и съвременните 

визуални изкуства. 

По Приоритет 2 са реализирани проекти за 4 612.0 хил. лв. при планувана 

стойност до 2020 г. 50 852.4 хил. лв., или до средата на програмния период 

изпълнението на приоритета е с 9.1 %. Дължаща се на забавяне на програмите и на 

високите стойности на проектите записани по този приоритет.  

В процес на разработване за кандидатстване за финансиране към 2017 г. е 

проект “Светът на траките” с източник на финансиране Оперативна програма “Региони в 

растеж“, по приоритетна ос 6 “Регионален туризъм”, с максимална допустима стойност 

до 9 млн. лв. Целта на проекта е съхраняване, опазване и популяризиране на културното 

наследство в община Казанлък.  

При реализацията на този проект общината ще има реализирани проекти на 

стойност средна степен на изпълнение. Което се дължи на високата стойност по този 

Приоритет записана в Индикативната финансова таблица,  
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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. 

В периода от средата на 2017 г. – до 2020 г. се очаква да продължи подобряването 

и развитието в туризма и обектите на културата на територията на общината и по този 

показател в края на периода до 2020 г. се очаква да бъдат изпълнени проекти на 

стойност близка до висока степен на изпълнение. 

ПРИОРИТЕТ 3. НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА 

ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ 

Приоритетът е ориентиран към използване на наличните потенциали за 

подобряване на жизнения стандарт (качеството на живота) и създаването на подходящи 

условия за развитието и реализацията на човешките ресурси в общината, увеличаване на 

равнището на заетостта и доходите, подобряване на качеството публичните услуги от 

първостепенно значение – здравеопазване, социални услуги, образование и култура, 

спорт.  

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е следната: 

 Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения – 

преизпълнение; 

 Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата, читалища и 

др. – изпълнение; 

 Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за професионален 

спорт и спорт в свободното време- преизпълнение; 

 Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна 

инфраструктура в % от общото население- около 50 % изпълнение; 

 Брой лица, включени в образование и обучени за придобиване на компетентност 

в съответствие с пазара на труда в % от населението в трудова възраст- около 35 

% изпълнение; 

 Брой курсове за професионална квалификация и преквалификация на безработни-

преизпълнение; 

 Брой нови фирми, започнали своята дейност- преизпълнение.  
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Индикаторите показват положителни резултати. Те са свързани с увеличението на 

броя на новите фирми в община Казанлък, както и със значителното нарастване на 

новите/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения. Тук следва да се 

отчетат и предвидените проекти за подобряване на образователната инфраструктура, 

които ще се изпълняват през следващите години.  

Този приоритет се подкрепя от 3 специфични цели. 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на 

заетостта и доходите на населението. 

По тази цел са реализирани следните основни мерки: Повишаване на заетостта и 

доходите; Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното образование и 

ученето през целия живот, осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията и 

фирмите.  

Реализирани са 12 проекта на обща стойност 653.6 хил. лв.:  

-Национална програма за субсидирана заетост “Клио” – 6.5 хил. лв. ; 

-Национална програма за заетост – 11.6 хил. лв.  

-Регионална програма за заетост. За община Казанлък – 13.9 хил. лв.  

-“Шанс за работа” 2015 г.– 14.9 хил. лв.  

-Подкрепа за заетост – 15. 2 хил. лв.  

-Програма “Клио” – 12.1 хил. лв.  

- Подкрепа на заетост – 4.3 хил. лв.  

-Национална програма ,,Старт в кариерата“ – 46.9 хил. лв.  

- Проекти повишаване на безопасността на труд в “Кремона – България “ЕООД – 

155.4 хил. лв. 

-Отговорност, безопасност и здраве – гаранция за успех – 125.6 хил. лв.  

- Усъвършенстване на професионалната компетентност на учениците от ПГ по 

лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за 

образование и тясно сътрудничество с бизнеса – 128.5 хил. лв.  
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- Съвременно обучение в областта на новите информационни технологии в 

съответствие с изискванията на технологичния бранш в Професионална гимназия “Иван 

Хаджиенов”,гр. Казанлък – 119.0 хил. лв.  

Специфична цел 3.2. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, 

образователни, социални, културни услуги, спортни прояви и младежки дейности 

Проектите са насочени в две основни направления: Изграждане и обновяване на 

социалната инфраструктура - обекти за здравни и социални услуги, за образование, 

спортни и културни прояви, включително подобряване на тяхната енергийна 

ефективност; Подобряване качеството на публичните услуги в образователни, здравни, 

социални и културни заведения. 

Реализирани са 15 проекта на обща стойност 12582.5 хил. лв. основно чрез 

външно финансиране: 

-Помощ в дома в община Казанлък – 225.2 хил. лв.;  

- Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък- 662.2 хил. лв.; 

- Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилищев гр. Казанлък – 2379.7 

хил. лв.; 

- Реконструкция и обновяване на МБАЛ “ д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. 

Казанлък- 3791.8 хил. лв.;  

- "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – Казанлък" - 3 354.6 

хил. лв.; 

-Подмяна на отоплителната инсталация, горивна база и газификация в 3ДГ и 2 ДЯ 

в гр. Казанлък – 653.2; 

- Подмяна на отоплителната инсталация, горивна база и газификация в ДГ № 2 

“Снежанка “, гр. Казанлък - 162.8 хил. лв.; 

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. 

Казанлък – 223.1 хил. лв.;  

-Реновиране на съоръжението и обновяване на външната материална база на ОДЗ 

№ 2 Снежанка, гр. Казанлък – 10 хил. лв.; 

-Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт в сградата на 

блок “Б” част от ОУ “Д-р П Берон, с Шейново - 244.4 хил. лв.; 
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- Намаляване емисиите на парникови газове. Повишаване енергийната 

ефективност на сградата на ОУ “ПаисийХилендарски”, гр. Казанлък – 247.8 хил. лв. ; 

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ “Кулата”,гр. Казанлък” – 

389.9 хил. лв.; 

- Общинска сграда за младежки и спортни дейности- цялостен ремонт на 

Младежки дом -189.5 хил. лв.;  

- “Създаване на работилница за трудотерапия при Дневен център за деца с 

увреждания, Казанлък” – 21.1 хил. лв.;  

-“Осигуряване на достъп на лица с увреждания до исторически музей “Искра”, гр. 

Казанлък” – 27.2 хил. лв.;  

По тази специфична цел финансирани от общинския бюджет са множество 

проекти на обща стойност 9 201.8хил. лв., от тях:  

- Инвестиции на общината в образованието: Инвестиции на СМР в 

образователната инфраструктура за периода 2011-2015 г. (повечето от тях са 2014-2015 

г.). Обща инвестиция на СМР в образователната инфраструктура – 6634.1 хил. лв., от тях 

5.404 .9 хил. лв. инвестиции за основен ремонт и мерки по ЕЕ. 

- Инвестиции в здравеопазването финансирани от общинския бюджет са 886.3  

- Инвестиции в социални дейности финансирани от общинския бюджет – 

97 хил. лв.  

Община Казанлък подпомага дейността на близо 40 спортни клуба, развиващи 

своята дейност на територията на общината. От бюджета на община Казанлък за 

периода 2014-2016 г. са осигурени 1536.6хил. лв., от тях:  

 - През 2016 г. средствата за подпомагане дейността на спортните клубове са в 

размер на 220 хил. лв. 

- Спортния календар за 2016 година на Община Казанлък е с обща стойност от 

55.8 хил. лв. 

- Реконструкция на стадион „Севтополис“ с обща стойност на ремонта -287.1 хил. 

лв. 

- През 2016 година община Казанлък отдели близо 45 хил. лв. за поддръжка на 

спортните бази:  
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- През 2015 г. Ремонт и реконструкция на сградата на стадион “Севтополис” – 

124 хил.лв. 

- Общината има разработена Общинска програма за закрила на детето. През 2016 

г. общо изразходваните средства по Общинската програма за закрила на детето са в 

размер на 27.8 хил. лв. . 

- Община Казанлък поетапно извършва основен ремонт на детски лагер 

“Паниците”, край гр. Калофер . През 2016 г. със средства на общината е подменена 

остаряла и силно амортизирана дограма на стойност 20.0 хил. лв.  

Както се вижда общината е много деен участник в изпълнението на тази 

специфична цел с 9 201.8 хил. лв., прибавяйки и 12 582.5 хил. лв. от 15 - те проекта се 

получава сумата от 21 784.3 хил. лв.  

Специфична цел 3.3. Подобряване условията на живот и равноправно включване 

на ромите и другите уязвими групи в социално-икономическия живот. 

По тази специфична цел са реализирани 7 проекта на стойност 1562.2 хил. лв.:  

- “И аз има семейство” – осигуряване приемна грижа за деца от ДМСГД – 120 хил.лв.; 

- Социална услуга “Личен асистент” – 160.0 хил. лв.;  

- Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък- 662.3 хил. лв.;  

- Социална услуга “Личен асистент “ – удължаване на предоставянето на социална 

услуга – 19.7 хил. лв.;  

- Помощ в дома в община Казанлък- 225.1 хил. лв.;  

- Подкрепа за достоен живот “Алтернативи” – 224.9 хил. лв.;  

- “Добро образование сега - добри възможности за в бъдеще” – интегриране на деца 

от малцинствените групи – 150.1 хил. лв.  

По Приоритет 3 до средата на 2017 г. са реализирани 34 проекта на стойност 

14 798.3 хил. лв., прибавяйки и реализираните множество проекти и дейности на 

общинската администрация на стойност 9 201.8 хил. лв., стойността на усвоените 

средства е общо 24 000.1 хил. лв., при планувана стойност до 2020 г. 114 027.2 хил. лв., 

или до средата на програмния период изпълнението на приоритета е 21.0 %. 

Очакват се реализацията и на други проекти:  

В процес на изпълнение е 1 проект - Изграждане на нова сграда за национален 

център по природонаучни науки към ПМГ «Никола Обрешков», гр. Казанлък на обща 

стойност 486.2 хил. лв.  
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Одобрени проекти – предстои сключване на договори – 5 проекта на обща 

стойност 12 763.3хил. лв.: 

- “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба 

в с. Дунавци” – 129.5 хил.лв.; 

- “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на 

община Казанлък, предоставяне на социални услуги” – 208.5 хил. лв.; 

- “Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък” – 

9 504.5 хил.лв.; 

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ “Eкзарх Антим I”, гр. 

Казанлък – 1 378.8 хил.лв.; 

- “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ – Казанлък” – 

1 542 хил. лв. 

Реализацията на целите на Приоритет 3 може да се оцени като добра предвид на 

това, че общинска администрация много активно участва в неговото реализиране и до 

края на програмния период той ще достигне до висока степен на изпълнение. 

ПРИОРИТЕТ 4: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, 

СЪЗДАВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА 

ИКОНОМИКА 

Регионалната и общинската инфраструктура са ключов фактор, стимулиращ 

развитието на бизнеса и икономическото приобщаване на цялата територия. 

Обновяването и доизграждането на местната инфраструктура е и източник за създаване 

на нови работни места. 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е следната: 

 Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно 

значение – над 50.0 % изпълнение; 

 Население с подобрен транспортен достъп- преизпълнение; 

 Разширена и реконструирана ВиК мрежа – над 50.0 % изпълнение 

 Разширение на газоснабдителната мрежа в битовия сектор – увеличение с 

87.0% , остават още 5.5 км; 
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 Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникване на 

опасност от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони - 

изпълнението на индикатора още не е започнало; 

 Създадени/обновени градски зелени площи (% от зелените площи) – 

преизпълнение.  

От общо 6 индикатора, 2 индикатора имат преизпълнение, 3 индикатора са с над 

50 % от предвиденото изпълнение и до края на периода ще бъдат изпълнени и за 1 

индикатор изпълнението още не е започнало.  

Този приоритет се подкрепя от 4 специфични цели. 

Специфична цел 4.1. Развитие на транспортната инфраструктура, подобряване 

на достъпността и обслужването. 

По тази специфична цел основен инвеститор е община Казанлък финансирайки 

от общинския бюджет и национално финансиране - реконструкцията на улици и 

общинска пътна мрежа на обща стойност 6 239.1 хил. лв. :  

Реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места и общинската пътна 

мрежа през 2014 г. на обща стойност 793.2 лв., реконструирани са: 

– ул. “Стара планина”; 

– ул. “Христо Ботев”; 

– бул. “23 ПШП”- трети етап;  

– ул. “Надканижа”.  

Реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места и общинската пътна 

мрежа през 2015 г. на обща стойност 2 314.5 хил.лв. 

– ул. “6 септември”;  

– ул.“Стара планина” трети етап;  

– ул. “Тимок”; 

– ул. “Георги Тихолов”, с. Овощник; 

В инвестиционната програма на Община Казанлък, приета с бюджета за 2016 г. са 

предвидени и изпълнени следните обекти на обща стойност 1 532 хил. лв., от тях в град 

Казанлък:  
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– Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа по утвърден списък от Об.С Казанлък 

субсидия;  

– Асфалтиране на ул. "Ген. Столетов" и кръстовището с ул. "Войнишка" и ул. 

"Опълченска" - 660+3300=3960 кв.м. 

– Асфалтиране на ул. "Филип Тотьо" - 1200 кв.м.; 

– Асфалтиране на ул. "Фукояма" до бл.31 в ж.к."Изток", 2550 кв.м.; 

– Асфалтиране на ул. "Еделвайс", 775 кв.м.; 

– Проектиране и изграждане на алеи за оформяне на междублоковото пространство 

северно от болницата, по идеен проект; 

– Асфалтиране на ул. "Тюлбенска" и изграждане на тротоар от южната страна; 

– Асфалтиране на част от ул. "Козлодуй"; 

– Проектиране и изграждане на паркинг в централна градска част - 1300 кв.м. 

– Частично изкърпване на улици в град Казанлък 

В останалите населени места:  

- Асфалтиране на ул. "Чавдар" след подмяна на водопровод и част от ул. "Пеьо 

Яворов" в с. Бузовград, 1500 кв.м. 

- Асфалтиране на улица и полагане на бордюри на същата, 200 кв.м., с. Г. 

Изворово 

- Асфалтиране на улица западно от кметството, 500 кв.м., с. Д. Изворово 

- Асфалтиране на ул. "Изгрев", 700 кв.м., с. Дунавци 

- Асфалтиране на ул. "Ген. Мирски", 500 кв.м., с. Енина.  

- Асфалтиране на ул. "Коле Парошев", 1200 кв.м. с. Енина 

- Асфалтиране на улици "Ален мак", "Хан Крум", "Георги Раковски", "Средна 

гора" и "Дружба" в с. Копринка - общо 2000 кв.м. 

- Асфалтиране на ул. "Бончо Шанов", 1800 кв.м., гр. Крън 

- Ремонт на тротоарни настилки - град Крън 

- Асфалтиране на част от ул. "Еделвайс", 750кв.м, с. Кънчево 

- Асфалтиране на ул. "Хаджи Димитър Асенов", 800 кв.м., с. Овощник 
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- Асфалтиране на ул. "Дунав" след подмяна на водопровод, 215кв.м, с. Розово 

- Асфалтиране на част от ул. "Мильо Мишев", 850 кв.м., гр. Шипка 

- Асфалтиране на част от ул. "Стефан Орешков", 800 кв.м., гр. Шипка 

- Асфалтиране на ул. "Митко Палаузов" от центъра до №8, с. Ясеново, 670 кв.м. 

- Асфалтиране на ул. "Синчец", 1000 кв.м., с. Х. Димитрово 

- Асфалтиране на ул. "Стефан Караджа", 830 кв.м., с. Черганово 

- Асфалтиране на ул. "В. Коларов" с. Шейново - І етап, 525 кв.м. 

- Бетонови работи на кръстовището на ул. "Високата могила" и ул. "Пено 

Козарев", 240 кв.м., с. Средногорово 

- Основа от трошен камък и поставяне на бордюри на ул. "Илинден", 875 кв.м., с. 

Ръжена 

- Подмяна на плочи и бордюри с нови двойни градински бордюри и Behaton 5 см 

в парк пред кметството, 330 кв.м., с. Шейново 

Втори етап-600 хил.лв., осигурено държавно финансиране, ПМС 

№209/18.08.2016 г. 

 

За град Казанлък:  

- Асфалтиране алеи в междублоковото пространство на бл.28,29,30 в кв. „Васил 

Левски“ в гр. Казанлък – 2310 кв.м. 

- Асфалтиране алеи в междублоковото пространство на бл.24,25 в кв. „Васил 

Левски“ в гр. Казанлък – 833 кв.м. 

- Асфалтиране на ул. "Цар Освободител" - 2000 кв.м. 

- Асфалтиране на ул. "Ген. Скобелев" в гр. Казанлък - 875 кв.м. 

- Асфалтиране на ул. "Македония" в гр. Казанлък - 660 кв.м. 

- Асфалтиране на улеи в междублоковото пространство в кв.201, южно от РУСО 

в гр. Казанлък - 645 кв.м. 

- Асфалтиране на улица западно от болницата в гр. Казанлък - 720 кв.м. 

- Асфалтиране на ул. "Перник" в гр. Казанлък - 540 кв.м. 
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- Асфалтиране на ул. "Иречек" в гр. Казанлък - 690 кв.м. 

- Асфалтиране на ул. "П. Д. Петков" в гр. Казанлък - 727 кв.м. 

В останалите населени места: 

- Асфалтиране на ул. "А. Страшимиров" в с. Бузовград - 720 кв.м. 

- Асфалтиране на главната улица в с. Долно Изворово - 1680 кв.м. 

- Асфалтиране на ул. "Гео Милев", "Иван Вазов" и "Незабравка" в с. Копринка - 

2000  

- Реконструкция на улично кръстовище между ул. "Цвятко Радойнов" и ул. 

"Бузлуджа" в кръгово кръстовище в гр. Крън,  

- Асфалтиране на ул. "Възраждане" в с. Кънчево - 900 кв.м. 

- Асфалтиране на ул. "Градинска" в с. Ръжена  

- Асфалтиране на ул. "Тракия" и "Косомолска" в с. Х. Димитрово - 1300 кв.м. 

- Асфалтиране на ул. "Първи май" и "Бузлуджа" в с. Ясеново - 1070 кв.м. 

 Рехабилитация на пътен участък Казанлък – Енина със свързваща велоалея по 

цялата дължина на пътя с дължина 4 км. – на обща стойност999.4 хил. лв.  

Очакващ класиране е проект “Интегриран градски транспорт на град Казанлък” – 

Етап 1. – 3 340.0 хил. лв. Целта на проекта е подмяна на подвижен състав, 

реконструкция на улична инфраструктура, изграждане на информационна система и 

рехабилитация на спирки.  

Специфична цел 4.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата. 

По този приоритет са реализирани 3 проекта на обща стойност 26 579.8 хил. лв., а 

общината е финансирала обекти на обща стойност от 2 331.8 хил. лв., или общата 

стойност е 28 911.6 хил. лв.:  

- Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. ”Кулата” и 

кв. ”Крайречен” в гр. Казанлък – 1 919.8 хил.лв.  

- Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: “Реконструкция и 

модернизация на ГПСОВ Казанлък” – 23 975.0 хил. лв.  

- Частична реконструкция на водопроводна мрежа в кв. “Васил Левски”, гр. 

Казанлък- 685.0 хил.лв. 
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Общината е финансирала изграждането на ВиК мрежи на обща стойност – 2 331.8 

хил. лв.: 

- 2014 г. -131. 8 хил.лв. 

- 2015 г. -2 200.0 хил. лв. 

В процес на изпълнение е проект: Изграждане на ВиК инфраструктура за 

територията на гр. Крън – I етап на строителство. Стойността на първия подетап 2 373.5 

хил. лв. Обща стойност на проекта в 4 подетапа – 13 404.2 хил. лв.  

Специфична цел 4.3. Усъвършенстване на енергийната система и подобряване 

на енергийната ефективност  

В Приоритет 3 са отчетени проекти за подобряване на енергийната ефективност в 

здравни заведения, училища и детски заведения. Общината също отделя от бюджета си 

средства за основен ремонт и мерки по ЕЕ в образователната инфраструктура.  

Специфична цел 4.4. Изграждане на модерна комуникационна инфраструктура и 

подобряване на услугите. 

В Приоритет 2 има изпълнен проект “Документиране и дигитализиране на 

тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от Долината на 

розите и тракийските царе. Бенефициент – Исторически музей “Искра”, гр. Казанлък.  

Специфична цел 4.5. Подобряване на качествата на селищните среди в 

общината.  

По този приоритет по оперативните програми са изпълнени 2 проекта на обща 

стойност – 6 040.0 хил. лв. и 3 проекта финансирани от общината и националния бюджет 

на обща стойност – 232.6 хил. лв., или общо усвоените средства са в размер на 6272.6 

хил. лв.  

Финансирани от ОП: 

1."Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за 

осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и 

нови възможности за социално и икономическо развитие" – основен обект 

"Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в Парк "Розариум" и Лесопарк 

"Тюлбето" със свързваща ги велоалея" и 2 допълнителни обекта -Спортна площадка в 

кв. 450, УПИ II, с площ 1000 кв.м. и Зона за отдих на ул. "П.Д.Петков" в кв. 38, УПИ I с 

площ 2330 кв. м. и на ул. "Бузлуджа" в кв. 35, УПИ X с площ 950 кв.м. – 5 678.2 хил. лв. 
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2. “Реконструкция на водоизточник – микроязовир “Синята река”, землище с. 

Средногорово, изграждане на площадка и закупуване на оборудване за противопожарно 

депо” . Предотвратяване на горски пожари в общински и горски територии – 361.8 

хил. лв. 

Финансирани главно от дарения, община Казанлък и националния бюджет са 

следните проекти: 

- През 2015 г. е проектиран и извършен основен ремонт на мост в с. Ясеново – 

54.7 хил.лв. 

- През 2015 г. е проектиран и изграден праг на р. Тунджа след моста по пътя 

Казанлък-Розово, финансиран от националния бюджет на стойност – 124.2 хил. лв.  

- През 2016 г. са извършени дейности по Възстановяване на подкопана част и 

изграждане на подпорни стени на корито на р. Стара река – 53.7 хил. лв.  

В процес на изпълнение е един проект:, част от Инвестиционна програма на 

община Казанлък на ОПРР 2014-2020 г. на обща стойност 19 668.0 хил. лв. : 

- Обновяване на градската среда в гр. Казанлък – 5 655.0 хил. лв. Основната цел 

на проекта е да повиши качеството на живот, социално включване и подобряване на 

екологичната среда, чрез благоустрояване на градската среда в гр. Казанлък.; 

При този Приоритет общината финансира от собствения си бюджети с помощта 

на национално финансиране, ремонта на общинските пътища, асфалтирането и 

реконструкцията на улици, част от ВиК мрежата, както и други обекти, разположени в 

гр. Казанлък и останалите 19 населени места. 

По Приоритет 4 от 2014 г. до средата на 2017 г. по оперативните програми са 

реализирани 5 проекта на стойност 32 619.8 хил. лв., прибавяйки и реализираните 

множество проекти и дейности на общинската администрация и национално 

финансиране на стойност 8 803.5 хил. лв., стойността на усвоените средства е общо 

41 423.3 хил. лв.,при планувана стойност до 2020 г. – 344 130.2 хил. лв., или до средата 

на програмния период изпълнението на приоритета е 12.0 %. 
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ПРИОРИТЕТ 5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ. 

Този приоритет е насочен към щадящо използване на териториалните ресурси 

при развитието на всички човешки дейности и ефективно опазване на околната 

природна среда, защита на природното наследство, предпазване от ерозия и свлачища, 

адаптиране към климатични промени. 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е следната: 

- Брой нови проекти, подкрепени и реализирани за изграждане на мини-ПСОВ в 

индустрията, услугите, населените места по стандартите на ЕС – преизпълнение 

- Население, обслужено от система за разделно събиране на биоотпадъците - 

изпълнение 

- Население, обучено и информирано за методите и начините за намаляване 

образуването но отпадъците, чрез проведена информационна кампания и курсове- 

изпълнение около 30 %;  

- Обновен жилищен фонд – 5.3 % от фонда. Този индикатор трябва да се отчита, 

като се вземат обновените (санирани) жилища и се съпоставят с наличния жилищен 

фонд в гр. Казанлък. Базовата стойност е получена на базата на обновени и одобрени за 

саниране жилища през 2016 г. общо 1339 жилища съпоставени с наличния жилище фонд 

25 220 жилища.  

От общо 4 индикатора, 2 индикатора имат изпълнение/преизпълнение, 1 с около 

30 % изпълнение, а за индикатора за обновен жилищен фонд всичко ще зависи от 

осигуряването на средства по Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, по която вече има сключени 19 договора. 

Този приоритет се подкрепя от 2 специфични цели. 

Специфична цел 5.1. Опазване на околната среда 

По програма ПУДООС към МОСВ има реализирани 9 проекта на обща стойност 

79.9 хил. лв. Проектите са за повишаване екологичната култура на населението и за 

създаване на зони за отдих, спорт и игри:  

-“Красив залез” на Община Казанлък – 10.0 хил. лв. 
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-“Зона за отдих и спорт” -проект на кметство Дунавци – 10.0 хил. лв.  

-Зона за отдих и спорт” – проект на кметство Ръжена – 10.0 хил. лв.  

- “Опазвам природата, в която спортувам, играя и мечтая” – проект на кметство 

Розово- 10.0 хил. лв.  

-“Да съхраним нашето утре” – 10.0 хил. лв.  

-“За децата, за утрешния ден” – проект на кметство Шейново – 10,0 хил. лв. 

-“ Пътека през вековете” – проект на кметство Бузовград – 10 хил.лв.  

- “Еко - класна стая в училищния двор – проект на ОУ “Св. Климент 

Охридски”,гр. Крън – 5 хил. лв.  

- “Учим и играем в красива и безопасна околна среда “ – проект на ОУ “Св. 

Паисий Хилендарски”, с. Хаджидимитрово – 4.9 хил. лв.  

Специфична цел 5.2. Подобряване на системата за управление на битови и 

промишлени отпадъци 

По този приоритет има реализиран 1 проект: 

- Проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Стара Загора”. Бенефициент община Стара Загора. Партньори: Общини Братя 

Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, 

Раднево, Твърдица и Чирпан. Обща стойност на проекта – 49 416.9 хил. лв. За община 

Казанлък 5 277.7 хил. лв.  

Към юли 2017 г. е стартирало изграждане на “Площадказа открито 

компостиране на зелени битови отпадъци”, която ще се изгради в местност “Каракос”, 

средствата за изграждането са в размер на 180.0 хил. лв. 

В процес на оценка по Приоритет 5 е 1 проект на обща стойност 5 097.8 хил. лв.  

Проектът е “Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови 

отпадъци на община Казанлък, местност “Каракос” с източник на финансиране 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Основната цел на проекта е рекултивация на общинското сметище.  

По Приоритет 5 до средата на 2017 г. са реализирани 10 проекта на стойност 

5 357.6 хил. лв. при планувана стойност до 2020 г. – 4 405.0 хил. лв., или до средата на 

програмния период преизпълнението на приоритета е 121.6 %. Видно е, че по този 
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приоритет има висока степен на изпълнение, което до края на периода ще бъде още по-

голямо.  

ПРИОРИТЕТ 6. СТИМУЛИРАНЕ НА МЕЖДУ ОБЩИНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

ПАРТНЬОРСТВО 

Този приоритет е ориентиран към подобряване на социалното, икономическото и 

културното сътрудничество, както и сближаване между съседните общини. 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е следната:  

- Брой нови проекти, насърчаващи правно-нормативното и административно 

сътрудничество между гражданите и институциите – преизпълнение; 

- Брой новосъздадени ПЧП –не е започнало неговото изпълнение; 

- Брой нови проекти за разширяване и насърчаване на икономическия, социалния 

и културния обмен между община Казанлък и общините на България и Европа – 

изпълнение. 

Този приоритет се подкрепя от 2 специфични цели.  

Специфична цел 6.1. Активизиране на сътрудничества между община Казанлък 

и останалите български общини за реализиране на съвместни инициативи. 

По тази специфична цел има реализиран 1 проект на стойност 47.8 хил. лв.: 

- Проект по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 

“Водено от общностите местно развитие”. Водещ партньор община Мъглиж. Партньори: 

публичен сектор на община Казанлък и Община Гурково; Неправителствен сектор НЧ 

“Развитие-1921; стопански сектор “Булметал” АД. Цели: Разписване на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие. 

Общината е възстановила Международен фолклорен фестивал на Велико 

Търново като част от програмата на Фестивала на розата, в който ежегодно се включват 

състави от побратимените ни градове. 

Отчетени в Приоритет 2 са и два проекта, които също са с междуобщинско 

сътрудничество и имат за цел повишаване на конкурентоспособността 

идиверсификацията в общините чрез разработване и промотиране на цялостен 

туристически продукт:  
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-“Долината на розите и тракийските царе”. Бенефициент община Казанлък. 

Партньори: Община Павел баня, Община Мъглиж, Община Карлово,Община Сопот.  

- Устойчивост на дейностите на проект “Долината на розите и тракийските царе”.  

Специфична цел 6.2. Осъществяване на трансгранично сътрудничество и 

разширяване на източници на финансиране, включително чрез публични частни 

партньорства. 

По тази специфична цел има реализиран 1 проект на стойност 88.0 хил. лв.  

- Проект: "Подобни и различни – обичаи и традиции за създаване на регионална, 

национална и европейска идентичност". 

Водеща организация от страна на Р. България: Община Казанлък. Партньори на 

Община Казанлък: ОУ "Св. Паисий Хилендарски" и СНЦ "С грижа за децата до седем". 

Водеща организация от страна на Полша: Община Кошянчин. Партньори на Община 

Кошянчин: Szkola Podstawowa Im.Jana Pawla Ii; Szkola Podstawowa Im.Juliusza Ligonia; 

Stowarzyszenie rozwoju solectwa Strzebin. 

Общината участва в редица национални и международни борси, изложения и 

панаири, общинска администрация реализира редица представяния на общината като 

привлекателна туристическа дестинация в градовете – Берлин, Москва, Мадрид, 

Букурещ, Хелзинки, Милано, Прага, Будапеща, Париж, Берн, Лондон, Рим, Брюксел и 

др., които имат изключително положителен отзвук и създават един нов имидж на 

община Казанлък. В основата на международното сътрудничество стоят дългогодишни 

връзки с побратимените и партньорски на общината градове, с които са създадени 

условия за разширяването на побратимяването и с трети градове от различни части на 

света. 

Една от най-значимите представяния на Долината на тракийските царе е през 

април 2015 г. на изложба в Лувъра – “Епопея на тракийските царе- археологически 

открития в България”, където са представени откритите в могилата “Голяма 

Косматка”бронзова глава на Севт III, златният венец и всички ювелирно изработени 

съкровища по времето на Одриското царство със столица Севтополис.  

 По Приоритет 6 до средата на 2017 г. са реализирани 2 проекта на стойност 

135.8 хил. лв. при планувана стойност до 2020 г. – 2 360.0 хил. лв., или до средата на 

програмния период изпълнението на приоритета е 5.7 %. Осигуряване на средства по 

този приоритет са трудна задача на повечето общини в страната.  
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От казаното по-горе е видно, че освен реализираните два проекта, общината има 

много повече реализирани дейности, главно в сферата на международното 

сътрудничество, които по обективни причини не могат да бъдат обвързани със 

стойности и изпълнението на приоритета е много по-високо. 

ПРИОРИТЕТ 7: ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Инвестициите в институционален капацитет и в ефикасността на публичните 

администрации и публичните услуги са необходими за осъществяването на предстоящи 

трудни реформи и постигането на по-добро управление 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е следната:  

- Брой новопроведени семинари, обучения и информационни кампании на 

общинската администрация по проблемите на регионалното развитие – презпълнение; 

- Брой сключени договори за участие в програми и проекти по Структурните 

фондове – 53.3 % . Съгласно Инвестиционната програма на Общината по Приоритетна 

ос 1 на ОПРР, която включва 4 основни и 4 резервни проекта, за които вече има един 

сключен договор, до 2020 г. се очаква този индикатор да бъде изпълнен на 100.0 %.  

От два индикатора един има преизпълнение и един има изпълнение над 50.0% 

поради забавяне на Структурните фондове с около 2 години.  

Този приоритет се подкрепя от 2 специфични цели. 

Специфична цел 7.1. Повишаване на капацитета на общинската администрация 

чрез обучение и развитие на уменията за управление на проекти. 

По тази специфична цел има реализирани 5 проект на стойност 1 473.2хил. лв.: 

- Проект:“В подкрепа на следващия програмен период – Казанлък 2020” по ОПРР 

2007-2013 г. Предоставяне на техническа помощ за генериране и подготовка на 

инвестиционни проекти, включени като проекти в Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие – Казанлък 2020 г., за кандидатстване по ОПРР за новия 

програмен период 2014-2020 г. – 549.5 хил. лв. 

- Проект: “Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, 

контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в Община 

Казанлък” . Целта е въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на 

изпълнението на политики на местно ниво в община Казанлък- 75.0 хил. лв.  
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- “Изработване на проект за Общ устройствен план на община Казанлък “ . Целта 

е ефективно управление на територията. – 147. 6 хил. лв.  

- Изработване на Общ устройствен план на територията с изявено културно-

историческо наследство "Долината на тракийските царе", община Казанлък – 130.0 

хил. лв.  

- Изработване на Кадастралната карта и кадастрални регистри на землището на 

гр. Казанлък – 571.0хил. лв. 

Освен реализирането на тези проекти в периода 2014-2016 г. общината има общо 

11 проведени семинари, обучения и информационни кампании на общинската 

администрация по проблемите на регионалното развитие:  

2014 г.  

- Информационна среща „Какво постигнахме и какво ни предстои?”- ОИЦ Стара 

Загора; 

- Информационна среща „Европейски средства и използване на местните ресурси 

за развитие на туризма"-Бруно Доменак, привличане и управление на европейски 

средства за развитие на туризма; 

-Работна среща по проект “Мрежа за зелена инфраструктура и потенциала на 

общините от област Стара Загора”, организирана от АРИР Стара Загора, с участие на 

арх. Лаура Пунзо и Франческа Поли 

-Обучение по проект „Разработване и въвеждане на инструментариум за 

мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво 

в Община Казанлък“ - взели участие 31 общински служителя, в т.ч. и ръководни кадри; 

2015 г.  

-Обучение по проект „Разработване и въвеждане на инструментариум за 

мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво 

в Община Казанлък“ – взели участие 31 общински служителя, в т.ч. и ръководни кадри; 

-"Разработване на стратегии за местно развитие" 

-Информационни срещи по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2016 г.  
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- „Подробно прединвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система 

на градския транспорт на град Казанлък“. 

- Обществени обсъждания за разработваната Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие (ВОМР) 

- Информационни работни срещи за изпълнение на договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -

2020 г. 

- НСОРБ Актив 

Отделно общинската администрация има 8 сключени договори за участие в 

програмите и проектите по Структурните фондове 2014-2016 г.. 

Специфична цел 7.2. Подобряване на предоставяните публични услуги в община 

Казанлък. 

По тази цел няма изпълнени проекти 

По Приоритет 7 до средата на 2017 г. са реализирани 5 проекта на стойност 

1 473.1 хил. лв., при планувана стойност до 2020 г. – 7 865.5хил. лв., или до средата на 

програмния период изпълнението на приоритета е 18.7 %. 

В процес на изпълнение е бюджетна линия „Техническа помощ за Община 

Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Целта на проекта е 

подобряване на административния капацитет на бенефициентите по Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., с оглед изпълнение 

на техните функции в качеството им на междинно звено, местна власт и конкретен 

бенефициент – 105.7 хил. лв. 

По този приоритет се очаква да бъдат финансирани и други проекти в периода 

2017-2020 г., защото финансирането на Оперативна програма “Добро управление” 

(ОПДУ) започна едва в края на 2016 г. и са изпълнени проекти за страната само за 4 % 

от средствата по тази програма, като за 2014 и 2015 г. по тази програма нямаше 

финансиране.  

Общата стойност на изпълнените проекти и дейности за постигане приоритетите 

на ОПР, в периода обхванат от МО, възлиза на 118 417.3 хил. лв. срещу планирани 

551 119.6 хил.лв. изпълнението на ОПР спрямо планираното в % към средата на 2017 г. 

г. е 21.5 %. Това е един добър резултат имайки в предвид, че стартирането на 
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програмите за втория планов период 2014 – 2020 г. се забави по обективни причини с 

около 2 години. Някои от проектите и дейностите, финансирани със средства от новия 

програмен период са все още в процес на реализация. 

4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

ФИНАНСОВА ОСИГУРЕНОСТ НА ОПР 

Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в Общинския 

план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г. се осъществява, чрез 

разработената Индикативна финансова таблица. Тя е числен финансов израз на 

предвидените за реализация мерки и проекти по съответните приоритети. Основните 

източници за финансиране, заложени в нея са: 

 Общински бюджет; 

 Централен бюджет; 

 Фондове на ЕС;  

 Частно финансиране; 

 Други източници. 

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за 

реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които 

разширяват възможностите за инвестиции и социално-икономически растеж и 

мобилизират допълнителни ресурси от фондовете на ЕС и частния сектор. 

Вземайки предвид данните от таблицата по-долу, относителният дял на 

планираните средства по приоритети на ОПР на община Казанлък 2014-2020 г., показва 

концентрация на ресурси в един от неговите приоритети – Приоритет 4 ,,Развитие и 

модернизация на техническата инфраструктура, създаване условия за растеж и 

повишаване ефективността на общинската икономика ”, където са локирани над 60 % от 

общия ресурс за изпълнение на плана за целия период. 

Таблица 12. Структура на планираните средства по приоритети на ОПР 

спрямо общия размер на усвоените суми по приоритети, спрямо общия размер 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

Планирани 

средства – хил.лв. 
27559,3 50852,4 114027,2 344130,2 4405,1 2360,0 7865,5 

Усвоени 

средства- хил.лв.  
41415,5 4612,0 24001,1 41423,3 3557,6 135,8 1473,1 

в % 
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% планирани 5,0 9,2 20,7 62,4 0,8 0,4 1,4 

% усвоени 35,0 3,9 20,3 35,0 4,5 0,1 1,2 

 

Към момента на извършване на МО се регистрира съответствие в голяма степен 

между планираната и реализираната структура за два от седемте приоритета на ОПР – 

Приоритет 3. и Приоритет 7. Най – голямо отклонение (в полза на усвоеното) се 

регистрира за Приоритет 1 и Приоритет 5. Известно забавяне има при  Приоритет 4 и 

Приоритет 2, където усвоените средства спрямо общия размер са по – малко от 

планираните средства, спрямо общия размер в Индикативната финансова таблица.  

Закъснението на отварянето на мерките и схемите от програмен период 

2014 – 2020 г. е дало отражение върху усвояването на средствата от външни 

източници  от Индикативната таблица. В тази връзка се очаква тепърва да се 

осигуряват тази категория средства за изпълнение на ОПР.  До края на 2020 г. ще 

се има съответствие с процента %  на планираните и усвоени средства по Индикативната 

финансова таблица.  

 

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОПР 

Основните източници на финансиране на ОПР за периода обхванат от МО са 

представени в таблицата и диаграмата по-долу: 

 

Таблица 13. Източници на финансиране на ОПР – хил.лв. 

 Общо ЕС 
Частни 

фирми 

Централен 

бюджет 

Общински 

бюджет 
Други 

Общо 118417,3 60834,3 19853,5 16772,1 15065,1 5892,3 

в %  100,0 51,4 16,8 14,2 12,7 5,0 

 

 

Фиг. 5. Източници на финансиране на ОПР – относителни дялове 
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Очаквано, на средствата от европейските фондове се пада най-голям дял във 

финансирането на ОПР от 51.4 %. Второ място с относителен дял от 16,8 % заемат 

средствата осигурени по линия на частните фирми, това са главно 

структуроопределящите фирми в общината. На трето място се нареждат средствата 

осигурени от Републиканския бюджет – 14.2 % . Средствата осигурени от Общинския 

бюджет са с дял от 12,7 %. Други – Национални програми и финансови инструменти ( 

ПУДООС, Красива България, Национален доверителен екофонд) с дял от 5.0 %.  

В заключение трябва да се отбележи, че общината пълноценно се е възползвала 

от възможностите за финансиране на ключови за територията проекти по линия на 

структурните и инвестиционните фондове на ЕС, републиканския бюджет, национални и 

международни донорски програми. Тези средства съставляват над 70.6 % от общия 

финансов ресурс, насочен към постигане целите на ОПР, респективно подобряване на 

социално-икономическите и екологичните характеристики на територията, а оттам и 

качеството на живот на населението. 

Разпределение на основните източници на финансиране по Приоритети 

Разпределение на основните източници на финансиране по Приоритети на ОПР 

на община Казанлък е представено на таблицата по-долу: 

 

Таблица 14. Източници на финансиране на ОПР по Приоритети – хил. лв. 

  Общо ЕС Частни Централен Общински Други 

ЕС 

Частни фирми 

Централен бюджет 

Общински бюджет 

Други 



 

Стр. 58 

фирми бюджет бюджет 

П1 41415,4 18327,9 19853,5 3234,0 0 0 

П2 4612,0 3507,1 0 1000,0 104,9 0 

П3 24000,1 9702,3 0 5774,0 4631,2 3892,6 

П4 41423,3 24599,3 0 5967,2 8937,0 1919,8 

П5 5357,6 3937,4 0 0 1340,3 79,9 

П6 135,8 135,8 0 0 0 0 

П7 1473,1 624,5 0 796,9 51,7 0 

 

Видно от таблицата е: 

 Най-много средства от фондовете на ЕС са усвоени за постигане на Приоритет 4 

“Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаване условия за 

растеж и повишаване ефективността на общинската икономика ”, благодарение 

на реализираните2 големи проекта: “Интегриран воден проект на община 

Казанлък, етап 2. Реконструкция и модернизация на ГПСВО Казанлък” – 22 975.0 

хил. лв. поОП ”Околна среда” и “Подобряване на физическата и жизнена среда на 

градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-

високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическа 

развитие” – основен обект “Рехабилитация и обновяване на зони за обществен 

отдих в Парк “Розариум”и Лесопарк “Тюлбето”със свързваща ги велоалея и 2 

допълнителни обекта” – 5 678-2 хил. лв. по ОП “Регионално развитие”. 

 Най –много средства от Частните фирми са усвоени по Приоритет 1. “Динамично 

развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена 

конкурентоспособност”.  

 Най-много средства от Републиканския бюджет са усвоени по Приоритет 4 

“Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаване на условия 

за растеж и повишена ефективност на общинската икономика.” И Приоритет 3 

“Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните услуги”.  

 Най-много средства от Общинския бюджет са усвоени отново за постигане на 

Приоритет 4 “Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, 

създаване на условия за растеж и повишаване ефективността на общинската 

икономика”- реконструкция на улици и общинска пътна мрежа, изграждане на В 

и К мрежа,ремонт на мостове и Приоритет 3 ,,Намаляване на бедността и 

подобряване на системата на публичните услуги” – множество проекти в 
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образованието, здравеопазването, социалните дейности, спортна инфраструктура 

, което е напълно разбираемо предвид характера на проектите. 

 Най-много средства за сметка на друго външно финансиране (ПУДООС, 

Национален доверителен екофонд) са усвоени за постигане на Приоритет 3и 

Приоритет 4.  

Прегледът на изпълнението показва, че общината е търсила различни 

възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на ОПР. Използвани са 

средства от общинския и републиканския бюджет, ПУДООС, от Структурните и 

Инвестиционния фондове чрез Оперативните програми „Регионално развитие”, 

“Региони в растеж”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, 

„Административен капацитет” и др. 

Постигнатите резултати се основават на инициативността на местната власт 

и на последователно провежданата целенасочена политика за развитието на 

общината. В оставащия период до 2020 г. е необходимо да се поддържа активността в 

привличането на средства чрез проекти от Оперативните програми, тъй като те дават 

възможност за финансиране на широк кръг от дейности, които не могат да бъдат 

реализирани с общинския бюджет. 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

Въздействието на изпълнението на ОПР е оценено въз основа на информация за 

постигнатите резултати и създадените продукти. За целта е анализирана връзката между 

изпълнените проекти и удовлетворените потребности на различните бенефициенти. 

Промените, които са настъпили в резултат на изпълнението на ОПР са засегнали 

различни общности – ученици, граждани, хора в неравностойно положение, гости на 

община Казанлък, общинска администрация и др. В една или друга степен изпълнените 

проекти са били важни за: 

 повишаване конкурентоспособността на общинската икономика; 

 подобряване на енергийната ефективност в производствените предприятия; 

 повишаването на атрактивността на туристическите обекти; 

 подобряването на връзката между населените места и с общинския център; 

 осигуряването на качествено водоснабдяване и канализация; 

 облагородяването на градската среда в общинския център; 

 повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор; 
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 възстановяване и опазване на околната среда; 

 развитие на екологична инфраструктура;  

 модернизацията на образователна инфраструктура и образователния процес; 

 модернизация на социалната, културна и спортна инфраструктура; 

 преодоляването на социалната изолация; 

 подобряване на международните връзки; 

 подобряване на между общинското сътрудничество.  

 

В интерес на обективността трябва да отбележим, че настъпилите промени в 

резултат от изпълнението на ОПР до момента са повлияли за решаване на проблемите на 

общинския център и на останалите 19 населени места. Общинското ръководство е 

концентрирало усилията си за решаване на проблемите на всичките населени места в 

общината.  

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПР 

Общинският план за развитие на Община Казанлък за периода 2014 – 2020 г. е 

разработен в съответствие с Методическите указания на МРРБ. Неговата ефективност, 

разбирана като отношение на вложените ресурси към постигнатите резултати, би била 

толкова по-голяма, колкото по-добра е организацията по неговото изпълнение. Въпреки, 

че няма методически указания за изпълнението на плановете, световната практика в това 

отношение ни дава добрите примери. Системата Program-Planning-Budgeting System 

(PPBS), доказала своята ефективност още от 1956 г., изисква за реализацията на 

плановите цели да се разработват конкретни програми, осигурявани финансово с 

бюджетите за отделните години. Извършеният преглед на програмното осигуряване на 

ОПР на Община Казанлък показа, че в общината действат следните по-важни програми 

и стратегически програмни документи: 

 Инвестиционна програма; 

 Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 

2014-2020 г.; 

 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна 

група - Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

 Общинска стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008 - 2020 г.; 
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 Стратегия за организационно развитие на администрацията на Община Казанлък; 

 Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2010-

2020 г.; 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък (2016-

2020 г.); 

 План за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2017-2020 г.; 

 Културен календар;  

5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТА 

ИЗВОДИ: 

В резултат на извършената Междинна оценка (МО) на Общинския план за развитие 

на община Казанлък за периода 2014-2020 г. могат да се направят следните изводи: 

 ОПР на община Казанлък е разработен в съответствие с изискванията на Закона 

за регионалното развитие на Република България действащата към този момент 

подзаконова нормативна уредба. Отделните части на плана имат логическа 

последователност и взаимна обвързаност, като аналитичната част на документа е 

основа за формулиране на стратегическата част, а дефинираните подходи и 

механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото 

изпълнение и постигането на целите и приоритетите. 

 В аналитичната част на ОПР подробно са описани всички аспекти на проблемите 

и състоянието на община Казанлък, като природо-географска и демографска 

характеристика, икономическо и социално развитие, инфраструктура, околна 

среда, условия на живот и други. Информацията е достоверна. Изведените изводи 

в SWOT анализа звучат актуално и към днешна дата. 

 Стратегическата част на ОПР е структурирана в следните части: Визия за 

развитието на общината; Стратегически цели – 3 бр.; Приоритети – 7 бр. и 

Специфични цели – 20 бр. Визията на ОПР на Община Казанлък звучи актуално и 

отговаря на приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие, 

Плана за развитие на Югоизточен район от ниво 2 и на Областната стратегия за 
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развитие на област Стара Загора. Заложените приоритети, специфични цели и 

мерки в ОПР също са актуални и съгласувани с регионалните, национални и 

европейски стратегии за развитие. Те продължават да бъдат уместни по 

отношение на основните нужди и проблеми на общината и не следва да се 

променят. 

 В ОПР е разписана система за изпълнение, наблюдение и контрол за ефективното 

и ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие. Финансовото и 

техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на общинския план за 

развитие се осигурява от бюджета на общината.  

 ОПР на Община Казанлък съдържа Матрица на индикаторите за наблюдение и 

оценка на ОПР 2014-2020 г. Посочени са мерните единици, в които ще се 

измерват индикаторите, източниците на информация и периодичността на 

събирането на информация. Индикаторите се отчитат в Годишните доклади за 

наблюдението на изпълнението на ОПР. За 2014, 2015 и 2016 г. са изготвени 

Годишни доклади, които са одобрени от Общински съвет - Казанлък в началото 

на всяка следваща година, съгласно ЗРР. За повечето индикатори са определени 

междинни стойности, които да се използват за целите на МО на ОПРР. 

Извършената междинна оценка показа следните степени на изпълнение на 

отделните индикатори на ОПР: 

- За 56% от индикаторите, МО регистрира изпълнение към датата на нейното 

извършване (средата на плановия период), в т.ч. преизпълнение за някои от тях; 

- В процес на изпълнение, в т.ч. добро изпълнение (с около и над 50.0 % от целевата 

стойност) са 0,2% от индикаторите; 

- Индикаторите, за които се МО отчита изоставащо изпълнение (с изпълнение под 

50 % от целевата стойност) са 0,16% от индикаторите; 

-  За 0,06% от индикаторите, изпълнение не е стартирало. Тези индикатори са общо 

два броя като реализацията им на ниво община до края на плановия период 

изисква голям финансов ресурс, както и промени в националната политика, за да 

стартира реализирането им.   

- До края на периода е реалистично изпълнението на 28 индикатора, а за  2 

индикатора е препоръчително  да се прехвърлят за следващия програмен период.  
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 Стратегическите цели са насочени към основните приоритети за развитие на 

общината. Те са постигнати до определено ниво, тъй като към средата на 

плановия период не са реализирани всички проекти. 

 Реализираните проекти, дейности и мерки по отношение на планираните цели в 

община Казанлък за периода обхванат от МО са подчинени на визията на 

общината към 2020 г. Положени са усилия и са постигнати много добри 

резултати от Общинския съвет, кмета на общината и общинската администрация. 

Органите на местната власт са реализирали политики и добри практики по 

усвояване на финансови средства от държавния бюджет, оперативните програми 

и др. национални донори, утвърдени са инициативи със социален ефект. В тази 

връзка са извършени инвестиции за подобряване и развитие на техническата, 

социалната и екологичната инфраструктура. Реализирани са социални програми, 

с цел подобряване качеството на предоставяните социални услуги и разкриването 

на нови такива, както и проекти за подобряване качеството на услугите 

предоставяни от общинската администрация и др. 

 Общината е търсила различни възможности за финансовото обезпечаване на 

изпълнението на ОПР, съответно оказване на трайно въздействие върху 

територията. Изразходените финансови ресурси за реализация на ОПР на Община 

Казанлък 2014 – 2020 г. са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно. 

Публичните средства са насочват към решаване на съществени нужди и проблеми 

на хората от общината. 

 Основният финансов инструмент за изпълнение на ОПР за периода обхванат от 

МО са средствата от европейските фондове. Второ място заемат средствата 

осигурени по линия на Частни инвеститори. Трето място заемат средствата 

осигурени по линия от Републиканския бюджет. На четвърто място се нареждат 

средствата осигурени от Общинския бюджет. От това може да заключим, че 

общинската администрация пълноценно се е възползвала от възможностите за 

финансиране на ключови за територията проекти, с външни за общината 

финансови източници.  

 Общинският план за развитие на община Казанлък към момента на неговата 

оценка е в съответствие с изискванията за неговото разработване, приемане и 

изпълнение. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ 

Екипът не счита, че се налага актуализация на ОПР с оглед на оставащия период 

на изпълнение и подготовката и програмирането, защото няма нови инвестиционни 

фондове. Визията, целите и приоритетите на плана звучат актуално в момента и ще са 

актуални и до 2020 г. Новите инвестиционни програми 2015-2017 г. не засягат пряко 

ОПР и включват:  

- Нов “инструмент” от 2015 г. за инвестиции е Европейският фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Плана за инвестиции. ЕФСИ се 

създава в рамките на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Той ще мобилизира 

допълнителни инвестиции в реалната икономика в области като инфраструктура, 

образование, научни изследвания, иновации, възобновяеми енергийни източници и 

енергийна ефективност. В неговия фокус ще попаднат също така малките и средни 

предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация (в които работят 

между 250 и 3000 служители). ЕФСИ ще бъде насочен към проекти, които, наред с 

останалите цели, ще насърчават създаването на работни места, дългосрочния растеж и 

повишаването на конкурентоспособността. Фондът ще подпомогне икономическите 

сектори, където общинска администрация не може директно да въздейства; 

- Другият “инструмент” от началото на 2017 г., финансиран със средства от 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. засяга Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален 

туризъм“. Средствата по двете посочени оси са обединени в един финансов 

инструмент, „Фонд за градско развитие“ („ФРГ“), който има за цел да подобри 

достъпа до финансиране на проекти. Фондът се фокусира върху градско развитие, 

енергийна ефективност, туризъм и културно наследство, изграждане и подобряване на 

техническа, спортна и културна инфраструктура и покрива изцяло полето на действие 

на ИПГВР. 

ПРЕПОРЪКИ: 

В резултат на извършената междинна оценка на Общинския план за развитие на 

община Казанлък за периода 2014-2020 г. могат да се направят следните основни 

препоръки: 

При разглеждане и планиране на проектите по отделните цели и мерки на ОПР до 

края на плановия период да се търси съответствие с актуалните ОП и отворените схеми 
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за кандидатстване. Тази информация ще определи пресечните точки между източниците 

на безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели на ОПР. От нея ще стане 

ясно за кои цели и мерки на ОПР не съществува друг източник на финансиране, освен 

общинския бюджет и за кои могат да се намерят и външни източници по линията на 

безвъзмездното финансиране или на съфинансирането. 

По отношение на индикаторите: 

- При индикатор 2.1“Увеличаване на броя на реализираните нощувки” да се 

добави и индикатор 2.1. А. “Увеличаване на броя на реализираните нощувки от 

чужденци” – 30 % увеличение до 2020 г., да се използват данните на НСИ в раздел 

“Туризъм”, таблица “Дейност на местата за настаняване по области и общини 2016 г.”; 

- При индикатор 5.4 “Обновен жилищен фонд”,, да не се използва брой обновени 

жилищни сгради, да се работи с брой обновени жилища, същите да се отнасят към 

жилищния фонд на град Казанлък, за база да се използват статистическите данни за 

Жилищния фонд на НСИ по градове за 2016 г.  

Индикатор 4.5 “Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникване 

на опасност от наводнения,  пожари, активиране на свлачищни райони”  и Индикатор 6.2 

“Брой новосъздадени ПЧП да преминат в следващия програмен период”.  

В заключение трябва да се отбележи, че оценка се извърши при коректно 

партньорство между екипа на НЦТР ЕАД и общинска администрация Казанлък.  

Изводите и конкретните анализи доказват, че местните власти в лицето на Кмета 

и Общинския съвет са реализирали значителен брой проекти – по ОПР и други 

възможности, предоставени по различните Оперативни програми и други донорски 

фондове. Положителна и позитивна реакция на Общината се наблюдава чрез 

финансиране, или съфинансиране и от общинския бюджет. От което следва да се 

направи заключение, че липсват радикални и същностни пропуски, използвани са и 

допълнителни възможности, което е обективно обстоятелство за адаптивността на 

представителите на местната власт. В същото време продължителността на преговорите 

с ЕС за Втория планов период, отварянето на различните мерки по Оперативните 

програми със закъснение с около 2 години, са обективни и непреодолими пречки за 

Община Казанлък. С тези обективни констатации се обясняват известни закъснения в 

изпълнението на отделни приоритети. 
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В заключение – представителите на местната общност са положили 

максимални усилия за цялостна реализация на ОПР.  


