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r-H HHKOJIAH 3JIATAHOB 
IlPE)J,CE)J.ATEJI HA 
OI>a._.HHCKH CbBET-KA3AHJibK 

)J.OKJIA)l; 

no 'lJI. 93 OT IlpaBHJIHHKa 1a oprauu1aQHHTa u AeiiuocTTa ua 06~uucKHH CbBCT 

OT r AJIHHA rEOPrHEBA CTOSIHOBA - KMeT ua 06~uua KaJaHJibK 

0Tnocuo: I'ooumeH 00K11ao 3a 2017 2oouHa 3a Ha6mooeHue Ha U3nb!lHeHuemo Ha 

06UJUHCKU Yl.IWH 3a pa3eumue Ha 06UJUHa Ka3aH!lbK 2014-2020 

YBA)KAEMH rocnO)J.HH IlPE)J.CE)l;ATEJI, 

Mo!IR no 6HeceHU51. om MeH OOKJlaO 06UJUHCKU Cb6em-Ka3aH!lbK oa ce npOU3Hece Ha 
3aceoaHuemo cu npe3 MeCelJ Mapm 2018 20ouHa. 

MOTHBH: 06w,11HCKIDIT rmaH 3a pa3s11rne Ha 06w,11Ha Ka3aHJlbK 2014-2020 ro.n.11Ha, e 

np11eT c PeweH11e .N!!923, no ITpoTOKOJl .N!!47 OT 23.04.2014 r., Ha 06w,11HCK11 CbBeT - Ka3aHJlbK. 

Tott onpe.n.em1 o6w,arn cTpaTer111-1ecKa paMKa 3a pa3Bl1Tl1eTo Ha 06w,11HaTa no np11op11TeT11 11 

MepK11. 

CornacHo YJl. 23 OT 3aKoHa 3a pernoHaJlHOTO pa3s11T11e (3PP) 11 BbB spb3Ka c YJl. 91 OT 

ITpas11nH11Ka 3a np11naraHe Ha 3PP, KMeThT Ha 06w,11HaTa opraH11311pa Ha6mo.n.eH11eTo Ha 

113nbJ1HeHl1eTo Ha 06w,11HCKl1H nJlaH 3a pa3Bl1Tl1e KaTO 3a pe3yJ1TaT11Te OT Ha6mo.n.eH11eTo ce 

113fOTBH f O,lJ.11WeH ,lJ.OKJla,lJ. 3a Ha6J110,lJ.eH11e Ha 113nbJ1HeHl1eTO Ha nJlaHa. 

CornacHo YJl. 24, T.4 OT 3aKoHa 3a pernoHaJlHOTO pa3s11T11e, 06w,11HCK11 CbBeT o.n.o6pHsa 

ro.n.11wH11Te .n.oKna.n.11, no npe.n.Jio)KeH11e Ha KMeTa Ha 06w,11HaTa. 

3a OTY11TaHe Hanpe.n.oKa 11 CTeneHTa Ha nocT11raHe Ha u.en11Te 11 np11op11TeT11Te 3a 

pa3Bl1Tl1e Ha 06w,11HaTa e .n.e<t>11H11paHa Cl1CTeMa OT l1H,lJ.l1KaTop11, Ha 6~aTa Ha f OHTO ce 113fOTBH 

f O,lJ.11WeH ,lJ.OKJla,lJ.. \ 

ITpe3 2018 ro.n.11Ha, e Cb6paHa 11H<i>opMaLI,11H, OTHOCHO nOCT11raHeTo Ha l1HA,l1KaTop11Te, OT 

BCl1YKl1 3BeHa Ha a,lJ.Ml1Hl1CTpaLI,11HTa, KaKTO 11 OT o<t>11u.11aJ1Hl1 CTaTl1CTl1YeCKl1 113TOYHl1LI,11. Ha 6a3a 

Ha nonyYeHaTa 11H<i>opMaLI,11H 11 CbfJlaCHO 11311CKBaHl1HTa 3a Ha6mo.n.eH11e B 3aKOHa 3a pernoHaJlHO 

pa3Bl1Tl1e 11 ITpaBl1JlHl1Ka 3a np11naraHe Ha 3PP, e 113fOTBeH fOJJ.11WHl1H ,lJ.OKJla,lJ. 3a 2017 fO,lJ.11Ha 3a 

Ha6mo.n.eH11e Ha 113nbJIHeH11eTo Ha 06w,11HCK11 nnaH 3a pa3s11T11e Ha 06w,11Ha Ka3aHJlbK 2014-
2020. 

fio aHaJlOfH.SI Ha 06JlaCTHl1Te 11 perHOHaJ1Hl1 CbBeTl1 3a pa3Bl1Tl1e, pernaMeHT11paHl1 CbC 

3aKoHa 3a pernoHaJlHO pa3s11T11e, CbC 3anose.n. .N!!l390/09.07.2014 r. Ha KMeTa Ha 06w,11Ha 

Ka3aHJlbK, e onpe.n.eneH 06w,11HCK11 CbBeT 3a pa3s1.n11e. Heros11Te OCHOBHl1 3aJJ.bJl)KeH11H ca 

opraHl1311paHe, Ha6mo.n.eH11e 11 ou.eHKa Ha 113nbJ1HeH11eTO Ha 06w,11HCKl1H nJlaH 3a pa3Bl1Tl1e Ha 

06w,11Ha Ka3aHJlbK (OITP). ITpoeKTbT 3a ro.n.11weH ,lJ.OKJla,lJ. 3a 2017 r. e pa3rne.n.aH 11 np11eT OT 

06w,11HcK11 cbseT 3a pa3s11T11e Ha 06w,11Ha Ka3aHJlbK. 

6100 Ka:iaHJI"hK, 6yn. Po3oea .nomrna 6 TenecjioH : KMeT 0431 I 98 201 , 98 211 <l>aKc: 0431 /98 266 e-mail: mayor@kazanlak.bg 

-·-·~··-



C orneA H3110)l{eHoTo npe)J.11araM Ha 06w.11HCKH CbBeT Ka3aH11bK c11eAHHH 

IIPOEKT 3A PEillEHHE: 

Ha OCHOBaHHe t.111.21, an. 1, T.12 OT 3aKOHa 3a MeCTHOTO caMoynpas11eH11e H MeCTHaTa 

a)J.MHHHCTpau.HH H t.111.24, T.4 OT 3aKOHa 3a pernOHaJlHOTO pa3BHTHe H BbB Bpb3Ka c t.!11. 91 OT 

TipaBHJIHHKa 3a np1111araHe Ha 3aKOHa 3a perHOHaJlHOTO pa3BHTHe, 06w,HHCKH CbBeT-Ka3aH11bK 

PEillll: 

0)1.06pj!Ba ro)J.HllleH )1.0KJia)J. 3a 2017 rO)J.HHa 3a Ha6JIIO)J.eHHe Ha H3CTbJIHeHHeTO Ha 

1 06w,HHCKH nnaH 3a pa3BHTHe Ha 06w,11Ha Ka3aHnbK 2014-2020 ro)J.HHa. 

IlpHJIO:lKCHHC! ro)J.HllleH )1.0KJla)J. 3a 2017 rO)J.HHa 3a Ha6J1IO)J.eHHe Ha H3CTb11HeHHeTO Ha 06W.HHCKH 

nnaH 3a pa3s11rne Ha 06w,11Ha Ka3aHJibK 2014-2020 

HacmORUf,URm aKm oa ce U3npamu Ha 06J1acmHUR ynpaBumell Ha 06J1acm Cmapa Jazopaf 
KMema Ha o6Uf,UHa KmaHJl"bK u 06Uf,eCmBeHUR nocpeOHUK 6 ceoeMOHeBeH cpoK om npueMaHemo 

My. 
Ilpenuc om petueHuemo oa ce U3npamu Ha PaUOHHa nporypamypa - Ka3aHJl"bK 3a 

npe2J1eo no peoa Ha o6Uf,UR Ha03op 3a 3aKOHHocm. 

HacmORUf,URm aKm MOJ/Ce oa ce BopHe 3a HOBO o6coJICOaHe Ha 06Uf,UHCKU Cb,Bem,_. 'l)lR 11-'.l~). 
,,_ 45, all. 5, U3p. 1 om 3MCMA B ceoeMOHeBeH cpoK om noJ1y11aBaHemo My. 

HacmORUf,URm aKm MOJ/Ce oa ce 06J1CaJ16a 6 14-0HeBeH cpoK npeo AOMUHUCmpamuBeH 

coo - Cmapa Jazopa. 

A)J.pecaT ua aKTa: KMeTa Ha 06w,11Ha Ka3aHJibK 

.ll:OKJia)J.qHK 3a 3ace)J.auue ua KOMHCHHTC K'bM 06~HHCKH C'bBCT - HoaHa )Kem3KOBa -

eKcnepT ,,MeCTHO HKOHOMHt.{eCKO pa3BHTHe" 

.lJ:oKJia)J.qHK 3a 3ace)J.auue Ha 06~HHCKH C'bBCT - ranttHa CTOHHOBa - KMeT Ha 06W.HHa 

Ka3aH11bK. 
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rAJIHHA 

C'hr Jiacysauo c: 

~seTOJIHHa CttMeOHOBa, 30.M.-KMem Ha 06Uf,wta Ka3aHJI 
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Годишен доклад за 2017 година за наблюдение на 

изпълнението на Oбщинския план за развитие на Община 

Казанлък 2014 - 2020 година 

 

I. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА 

Общинският план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година, е приет с 

Решение № 923, по Протокол № 47 от 23.04.2014 г., на Общински съвет – Казанлък. 

Той определя общата стратегическа рамка за развитието на общината по приоритети и 

мерки и е с времеви обхват 7 години. 

Съгласно чл. 23 и чл. 24 от Закона за регионалното развитие и чл. 91 от 

Правилника за прилагане на ЗРР, Кметът на общината организира наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие като за резултатите от наблюдението се 

изготвя Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана, който се обсъжда и 

одобрява от общинския съвет по предложение на Кмета на общината. 

Наблюдението на Общинския план за развитие се извършва, с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, 

управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие. Предмет на наблюдение 

е изпълнението на целите и приоритетите за местно развитие, съгласно определени 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, и мерките за осигуряване на 

информация и публичност за резултатите от изпълнението на Общинския план за 

развитие. 

През март 2017 г. е приет Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Казанлък 2014 – 2020 г. , с 

Решение №410/30.03.2017 г. на Общински съвет-Казанлък. 

През септември 2017 г. е извършена междинна оценка на изпълнението на 

Общински план за развитие на Община Казанлък 2014 – 2020 г . от външен изпълнител, 

съгласно чл. 33 от  Закона за регионалното развитие. Междинна оценка на Общинския 

план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 г. е приета с Решение 

№551/28.09.2017 г. на Общински съвет –Казанлък.  

С цел да се анализират социално-икономическите условия в общината към края 

на 2017 г., спрямо предходните години, в настоящия доклад е направен кратък анализ, 

както следва: 

 Демографска характеристика 

Населението на община Казанлък по настоящ адрес, по данни на ГРАО, към 

декември 2016 г. е 75 578 души. При съпоставяне на данните с тези към декември 2017 
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г., се отчита намаление с 288 души като от тях, само за град Казанлък населението е 

намаляло със 113 души. 

Табл.1. Населението в община Казанлък по настоящ адрес 

жители община Казанлък –бр. гр. Казанлък-бр. населени места- бр. 

към 31.12.2015 г. 75 857 49 899 25 958 

към 31.12.2016 г. 75 578 49 764 25 814 

към 31.12.2017 г. 75 290 49 651 25 639 

Източник:ГРАО 

Средногодишният брой
1
 на населението в община Казанлък, по данни на НСИ, 

за 2016 г. е общо 69 377. Средногодишното разпределение в процентно съотношение, 

според местоживеенето е следното: 72% от населението живее в градовете на 

територията на общината, докато 28% в живеят в селата. 

По полова структура, жените заемат по-голям дял от мъжете в общината като 

представляват 51,8% от общия брой на населението, а мъжете заемат 48,2%. 

Населението по възрастови групи
2
, по последни данни на НСИ, към декември 2016 г. е 

както следва - категория под трудоспособна възраст заема дял от 15,1%, във 

трудоспособна възраст населението е 58,3% и над трудоспособна възраст е 26,6%. 

Съотношението на тези групи спрямо пола е видно от следната таблица: 

Граф.1. Структура на населението в община Казанлък по възрастови групи и пол 

 
Източник: НСИ 

 

                                                 
1
 Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото 

население към края на предходната и края на отчетната година. 
2
 През 2016 г. възрастовите граници за категориите население: под трудоспособна възраст-до 15 

навършени години за мъжете и жените; в трудоспособна възраст - от 16 години до 63 години и 10 месеца 

вкл. за мъже и от 16 до 60 години и 10 месеца вкл. за жените; над трудоспособна възраст - за мъжете - 63 

години и 11 месеца и повече, а за жените - 60 години и 11 месеца и повече 
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 Състояние на местната икономика 

Казанлък е втората по големина и значимост община в област Стара Загора. По 

данни на НСИ
3
, за 2016 г., фирмите на територията на общината са 3 107 броя и 

представляват 20,8% от общия им брой за областта. Наблюдава се увеличение от 27 

броя, спрямо предходната година. 

Таб.2.:Групи предприятия в община Казанлък, според заетите в тях лица 
Групи предприятия, 

според брой заети лица 
2015 г. 2016 г. 

ръст/спад 

2015/2016 г. 

Общо 3 080 3 107 27 

Микро до 9 заети 2 841 2 866 25 

Малки от 10 до 49 196 199 3 

Средни от 50 до 249 35 35 0 

Големи над 250 8 7 -1 
Източник:НСИ 

Спрямо данните от 2015 г., броят големи предприятия е с 1 брой по-малко, 

докато за микро предприятията в общината, се наблюдава нарастване с 25 бр., малките 

фирми са се увеличили с 3 броя, а за средните броят остава същият. 

Приходите от дейността на фирмите са нараснали от 1 396 316 хил. лв.за 2015 г. 

на 1 634 060 хил. лв. за 2016 г.или с 237 744  хил. лв. повече.  

Преработващата промишленост е традиционно водещ, структуроопределящ 

сектор за икономическото развитие в община Казанлък. По данни на НСИ, 

предприятията в този сектор през 2016 г. са 404 броя. Спрямо 2015 г. броят им е 

намалял с 6 предприятия, а броят на заетите се е увеличил с 2 139 души. 

В община Казанлък се запазва тенденцията най-големият брой фирми да 

развиват дейност „Търговия и ремонт на автомобили и битова техника”, но се 

наблюдава намаление в броя им през последните години. През 2015 г. в отрасъла 

работят 1 285 фирми. За 2016 г. фирмите в този сектор са 1 263 броя, т.е за периода 

броят им е с 22 по-малко, а броят на заетите лица се е увеличил със 133 души, спрямо 

предходната година.  

Най-голямо увеличение отчитаме в областта „Професионални дейности и 

научни изследвания“, където през 2016 г. има увеличение от 26 броя, спрямо 

предходната година и „Административни и спомагателни дейности“, където 

увеличението е от 9 броя. 

Отчита се спад в преките чуждестранни инвестиции. По данни на НСИ, през 

2016 г. чуждестранните преки инвестиции са в размер на 85,5116 млн. евро или с 4 

879,9 млн. евро по-малко спрямо 2015 г., когато са били общо 90,391 млн. евро. 

 Заетост и безработица 

По данни на НСИ, през 2015 г., в предприятията са заети 23 694 лица. За 2016 

година броят им е 26 043 лица или със 2 349 души повече от предходната година. В 

                                                 

3 Национален статистически институт, ТСБ – Югоизток, отдел „Стратегически изследвания – Стара Загора“  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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микро предприятията, заетите, спрямо предходната година, са по-малко със 123 души 

(общо 5 552 заети лица за 2016 г.), а в големите има увеличение със 1 900 души (общо 

13 216 заети лица за 2016 г.). В малките предприятия са заети 3 917 лица, а в средните 

броят им е 3 358 или общо, спрямо 2015 г., заетите в малките и средни предприятия са 

се увеличили с 326 души. 

В края на 2017 г., регистрираните безработни лица в общините на територията 

на Дирекция „Бюро по труда“ - Казанлък (Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково, 

Николаево) са 2484, при 3055 към декември 2016 г.  

Равнището на безработица за общините на територията на Дирекция „Бюро по 

труда“ – Казанлък, през предходната година, е 6,8% при 5,5% през месец декември 

2017 г. 

В община Казанлък, равнището на безработица е по-ниско от средното за 

територията на Дирекция „Бюро по труда“ и за областта като цяло. Към декември 2017 

г., регистрираните безработни в община Казанлък са 1223 или със 111 души по-малко 

от същият период през 2016 г. В процентно съотношение, равнището на безработица 

към 31.12.2017 г. за община Казанлък е 3,6%. За същия период за предходната година, 

равнището на безработица е било 3,9%. 

Табл.3. Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар  

Казанлък  
Ик. активни 

лица /бр./ 

Рег. безр. 

/бр./ 

Рег. безр. до  

29 г. вкл. /бр. / 

Рег безр. с. рег. 

над 1 год. /бр. / 

Брой безр.  

за едно СРМ 

Равнище на 

безработица 

към 

31.12.2016 г. 
34403 1334 221 171 3 3,9% 

към 

31.12.2017 г. 
34403 1223 246 106 5 3,6% 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ -. Казанлък 

Към 31.12.2017 г., младежите до 29 години представляват 20,1% от общия брой 

регистрирани безработни лица. Спрямо същия период за миналата година към края на 

2016 г., при по-голям брой безработни лица, младите хора представляват 16,6% от 

общия брой регистрираните безработни. 

Абсолютният брой на продължително безработните лица /над 1 година/ през 

отчетния период е намалял в сравнение с предходната година от 171 безработни лица 

на 106 броя или в процентно съотношение делът на продължително безработните се е 

променил от 12,8% към декември 2016 г. на 8,7% към декември 2017 г. 

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА 

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Главната стратегическа цел на развитието на общината за периода 2014 - 2020 г. 

е: „Постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически 

растеж и подобряване качеството на жизнената среда на основата на 

разполагаеми ресурси и потенциали на територията“. 
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Главната цел е формулирана, въз основата на желаното развитие на общината 

като част от областната и националната територия, реализиращо устойчиво развитие, с 

подобрено качество на живота и съхранена идентичност на природното и културното 

наследство, както и развитие във всички сфери - в икономическата, в социалната и в 

екологическата сфера, както и в пространствената структура на общината. 

Реализирането на Главната цел трябва да стане в условията на тясно 

взаимодействие и партньорство между местните власти, бизнеса, НПО и институциите, 

на базата на широка подкрепа и реализирането на адекватни стратегически цели, 

приоритети и мерки. За изпълнението й е необходимо ефективното използване на 

местния потенциал и усвояване на ресурсите по програми и проекти през новия 

програмен период 2014-2020 г. 

Наблюдението и оценката на Общински план за развитие на Община Казанлък 

2014-2020 година, се извършват на базата на система от индикатори за наблюдение, с 

които отчитаме изпълнението на приоритетите за изминалата 2017 година.  

 Отчитане на индикаторите за наблюдение за 2017 година: 

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, 

технологично обновяване и повишена конкурентоспособност: 

 

1.1. Увеличаване на нетните приходи от продажби (НПП) /+34,86%/ 

През 2016 г., по данни на НСИ, нетните приходи от продажби са на стойност 1 

542 325 хил. лв. Отчита се увеличение от 398 643 хил. лв. (или 34,86%), спрямо 

базовата 2011 година, когато стойността им е била 1 143 682 хил. лв.  

Индикаторът бележи значително увеличение, спрямо предходната година, 

когато отчитаме 13,07% ръст, спрямо базовата година. При заложено увеличение от 

30% до 2020 година, спрямо данните за 2016 г., се отчита преизпълнение на този 

индикатор. 

1.2. Увеличаване на чуждестранните преки инвестиции от 

нефинансовия сектор /+87,1%/ 

За 2016 г. чуждестранните инвестиции, по данни на НСИ, са на стойност 85,5116 

млн. евро. Отчита се нарастване с 87,1%, спрямо базовата 2011 г., когато 

чуждестранните преки инвестиции са 45,70 млн. евро. 

По този индикатор има най-значително нарастване през 2014 г., когато 

чуждестранните инвестиции са 129,913 млн. евро или нарастване от 184,2%. 

Заложената стойност в Общинския план за развитие на Община Казанлък е 30% 

увеличение до 2020 г. Този индикатор има променливи стойности за всяка отчетена 

година, но инвестициите винаги бележат значително по-високи резултати, спрямо 

базовата година. 



8 

1.3. Увеличаване на персонала, зает с НИРД /+152%/ 

По данни на НСИ, за община Казанлък, персоналът зает с 

научноизследователска и развойна дейност през 2016 г. е 408 души като спрямо 2012 г., 

се отчита увеличение от 152%. 

По този индикатор са постигнати много добри резултати през последните 

години. Спрямо заложеното увеличение от 30% към 2020 година, може да отбележим, 

че индикаторът е преизпълнен многократно. 

1.4. Увеличаване на разходи за придобиване на ДМА за 

професионални дейности и научни изследвания /-1,3%/ 

За базовата 2011 година, разходите за придобиване на ДМА, по данни на НСИ, 

са 3 641 хил. лв. За 2016 г. разходите са на стойност 3 593 хил. лв., т.е. с 48 хил. лв. по-

малко. В процентно съотношение, спрямо базовата година, се отчитат резултати от –

1,3%. 

Въпреки, че отчитаме отрицателни резултати, към 2016 г. има значително 

нарастване, спрямо разходите, отчетени през последните години. Най-ниските 

стойности са през 2014 г., когато отчитаме спад от -35,75%., спрямо 2011 г.  

До 2020 година се предвижда 50% увеличение като тези резултати са постижими 

ако продължи тенденцията за увеличение на разходите на ДМА в предприятията и през 

следващите години. 

1.5. Брой на нови стартиращи иновативни центрове в МСП /7 бр./ 

През 2017 г. по данни от ИСУН 2020
4
, има стартирали 7 проекта в малки и 

средни предприятия на територията на община Казанлък по Приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и иновации“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. 

В Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 са заложени 5 

проекта за изпълнение до 2020 година като те са изпълнени и отчетени още през 2015 г. 

Приоритет 2: Съхранение и социализация на културното наследство, 

развитие на устойчив туризъм 

2.1 Увеличаване на броя на реализираните нощувки /+127,6%/ 

За базовата 2011 г., по данни на НСИ, са реализирани 18 020 броя нощувки в 

Община Казанлък, при функциониращи 6 места за настаняване. За 2016 г. броят на 

нощувките е 41 017, от които 29 391 броя са реализирани от българи и 11 626 броя от 

чужденци. Местата за настаняване също бележат значително увеличение, които към 

                                                 

4 Информационна система за управление и наблюдение 2020 
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2016 г. са 18 броя с общо 870 легла. Процентното увеличение, спрямо базовата година, 

е 127,6% 
5
 към 2016 г. 

Заложеното увеличение на броя на реализираните нощувки до 2020 г. е 100% 

като ежегодно се наблюдава нарастване и броят им вече е надвишил заложените 

резултати.  

2.2 Брой туристически атракции създадени/подобрени /3 броя/ 

В община Казанлък ежегодно се провеждат различни културни събития и 

празници като с най-голямо значение са: Чудомирови празници, Фестивал на розата, 

Празници в Долината на тракийските царе, Музикален празник „Академик Петко 

Стайнов”, които всяка година се развиват и обогатяват като се включват в тях нови 

събития и туристическа атракции. 

Новите атракции и събития в програмата през 2017 г. са: 

 Фестивал на розата: 

 Пускане на новото издание на тема „Фестивал на розата в Казанлък“ - 

пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак, специален печат и уникален 

шрифт, дело на художничка Маргарита Дончева, който за първи път представя 

маслодайната роза под формата на народна шевица от казанлъшкия край; 

 По повод 114 - то издание на Фестивала на розата в Казанлък бе издадена 

първата по рода си краеведска книга „Фестивал на розата Казанлък“; 

 По време на Фестивала са пуснати топловъздушни балони, украсени с 

пъстри български шевици, над розовите градини, които са заснели уникални кадри на 

Казанлъшката долина. 

 Празници в Долината на тракийските царе 2017 г.: 

 В рамките на Празниците в Казанлък е проведен и 13-ти Световен 

конгрес по тракология ,,Древна Тракия: мит и реалност“, който привлече вниманието 

на световната научна общественост към страната и града ни. Присъстваха над 200 

учени от 25 страни. 

 Музикални хорови празници „Академик Петко Стайнов“ 

 Богатата музикална програма през 2017 г. е срещнала на една сцена 

музиканти от различни поколения, с особено уважение към хоровото изкуство като за 

първи път, Празникът е прераснал в Национален хоров фестивал, с домакин Казанлък. 

В процес на изработка, през 2017 г., е построяването на древен, тракийски, боен, 

птицеглав кораб по съвместна идея на Община Казанлък и студио „Енохфилм“, част от 

проект на студиото „Археосвят - по пътя на великите - Севт“. Проектът се реализира 

под патронажа на ЮНЕСКО, подкрепен е от Световната мореплавателска организация. 

                                                 

5 Включват се категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година 
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През 2017 г. е одобрен за финансиране е проект „Мистериите на траките“ на 

Общински театър „Любомир Кабакчиев“ към Национален фонд „Култура“, Културна 

програма на Българското председателство на ЕС 2018 г., на стойност 40 000 лв. и 

период на изпълнение от 01.01.2018 г. до 25.06.2018 г. Целта е да се представи 

театрализирано пресъздаване на ритуали и образи от бита и културния живот на 

траките, извършено при строго придържане към известните факти, при следване на 

максимални изисквания за достоверност по отношение на действие, реквизит,звукови, 

текстови и декоративни елементи. 

През предходните 3 години са отчетени 9 броя туристически атракции - 

създадени или подобрени, от предвидени 4 броя до 2020 г., което показва, че 

заложените стойности по този индикатор са преизпълнени. 

Надграждането на програмата на най-значимите празници в община Казанлък 

през 2017 г. отчитаме като подобрение и обогатяване на вече създадени атракции или 

увеличението с 3 броя. 

2.3  Създадени и популяризирани туристически дестинации на база 

културно-историческо наследство /5 броя/ 

 През 2017 г. приключиха успешно два проекта, финансирани по Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства” финансирани от Финансов Механизъм 

на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014:  

o По Мярка 1: „Реставриране, обновяване и опазване на културното 

наследство", проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски 

могили „Хелвеция“ и „Грифони“, с бенефициент Община Казанлък. Проектът е 

насочен към възстановяване и опазване на богатото културно тракийско наследство  в 

община  Казанлък.  

o По Мярка 2: „Документиране на културната история“, проект 

„Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробникомплекси и  

движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“, с 

бенефициент  Исторически музей „Искра“. Развитието на един толкова богат фонд от 

дигитализирани движими и недвижими културни паметници, с изключително значение 

за местната археология и история ще добави стойност към туристическия потенциал на 

културния ресурс, с което ще генерира допълнителен интерес от страна на туристите. 

По този начин районът ще се утвърди като предпочитана туристическа дестинация. 

 Община Казанлък е част от проект „Комуникационна кампания за 

популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България – второ издание” на 

Министерството на туризма на стойност 69 088 евро, финансиран по програма COSME 

2014 - 2020 г. (Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и 

средните предприятия) на Европейската комисия. Целта е да се промотират 

българските ЕДЕН – (European Destinations of ExcelleNce - най-добри европейски 

дестинации ) дестинации на национални и избрани чуждестранни туристически пазари, 

и да се повиши информираността и разбирането за ЕДЕН инициативата и за 

принципите на устойчиво развитие.  
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По проекта е изработено видео за Казанлък, което в представено през 2017 г. на 

различни международни изложения. Видеото ще се разпространява по време на участия 

на Министерството на туризма на международни туристически изложения, форуми и 

др. събития, он-лайн – чрез наличните онлайн комуникационни канали на 

Министерството, както и в туристическите информационни центрове на българските 

ЕДЕН дестинации. 

 През 2017 г., Казанлък е отразен с видео с невероятни кадри от полетите над 

Долината на Розите и яз.Копринка, проведени по време на Фестивала на розата. Клипът 

е осъществен от арх. Пламен Мирянов, който инициира национална кампания „Нашият 

дом е България“, с цел издигане националното самочувствие и Дух на българите, 

популяризиране красотата на родината и съхранение на националните традиции, 

фолклор и културата на България. 

 Друго видео представя кадри от Фестивала на розата 2017 г., както и от 

културно-историческите забележителности на Казанлък, които са отразени във филм от 

поредицата „Джон Лоутън представя“, премиерата на който се състоя на 12.10.2017 г. 

Като допълнителни мерки, които общината е предприела за популяризиране на 

туристически дестинации са: 

 Участие в международни туристически изложения в България и чужбина; 

 Участие във ВАКАНЦИЯ СПА ЕКСПО - февруари 2017 г. със самостоятелен 

щанд 18 кв. м; 

 Черноморски туристически форум - Варна - септември 2017 г със самостоятелен 

щанд. 

 Участие в международно туристическо изложение, съвместно с български 

общини, в чиито територии има обекти под егидата на ЮНЕСКО - Сиена, 

Италия. Казанлъшка тракийска гробница е представена в официално луксозно 

издание на български и английски език; 

В процес на изпълнение е проект „Проучване и популяризиране на царица Роза-

Казанлък - 50 годишен юбилей“, с цел Опазване на автентичния характер и 

валоризиране на традициите и колективната памет за избора на царица Роза – Казанлък 

към Национален фонд „Култура“, Програма „Културно наследство“, Ос: 

„Нематериално културно наследство“, на стойност 10 450 лева. Партньор по проекта е 

Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства. 

В процес на подготовка е проект за тематичен исторически парк и 

туристически комплекс „Светът на траките“ за кандидатстване по Приоритетна ос 6 

„Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, който 

има потенциал да се превърне в изключително посещавана атракция и място за 

осъществяване на културни събития и проекти.  

През 2014 г., чрез реализирането проект „Долината на розите и тракийските 

царе“ е отчетен 1 брой проект за популяризиране на туристически дестинации на база 

културно-историческо наследство от предвидени 2 броя до 2020 година. 

През 2017 г.отчитаме 5 броя, с което индикаторът за създадени и/или 
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популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство 

отчита преизпълнение. 

Приоритет 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на 

публичните услуги: 

3.1  Брой нови/ рехабилитирани здравни, образователни и социални 

заведения /4 бр./: 

За периода 2014-2016 г. са рехабилитирани/създадени нови 14 броя здравни, 

образователни и социални заведения от заложени 10 броя до 2020 г.  

През 2017 г. отчитаме 4 броя, както следва: 

 Изпълнен проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Дневна 

детска ясла №8 „Васил Левски“, гр. Казанлък“ финансиран по мярка М02 „Подобряване 

на социалната инфраструктура“ от кампания 2017 на Проект „Красива България“. 

Общият бюджет за проекта е в размер на 179 792 лв. с ДДС, в т.ч. 89 896лв. (50%) 

финансиране от Министерството на труда и социалната политика и 89 896 лв. (50%) 

съфинансиране от страна на Община Казанлък. За детското заведение допълнително 

Община Казанлък извършва газификация, която финансира от собствения си бюджет в 

общ размер на 49 885,68 лв. 

 През 2017 г. се извърши цялостно топлоизолиране на външните стени и тавана на 

сградата в ДГ №3 „Теменуга“, гр. Казанлък. Сменена е дограмата и цялостно 

отоплителната инсталация. Изградени са нови газифицирано котелно помещение, 

мълниезащитно съоръжение. за близо 200 000 лв. по Инвестиционната програма за 2016 

г. за строителство и ремонт на обекти общинска собственост в Казанлък и населените 

места. Допълнително, Община Казанлък кандидатства пред Министерство на 

образованието и науката за подобрения по спортните площадки на детското заведение 

на обща стойност 1 0 000 лв. като подмяна на игрални съоръжения и обновяване на 

дворното пространство, съгласно действащите нормативни изисквания. 

 На 12.09.2017 г. в гр. Казанлък е открит единственият в страната Национален 

център по природо- математически науки. Той се помещава в новоизграден корпус към 

Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“. Новият център 

предлага възможност за обучение и допълнителни занимания на ученици от Казанлък, 

областта и цялата страна с интереси в природо- математическите науки. Центърът 

разполага с напълно оборудвана с най-модерна съвременна техника специализирана 

лаборатория и кабинет по физика, специализиран кабинет по биология и химия с 

хранилище към него, както и с два специализирани и напълно оборудвани кабинета по 

информатика. Националният център разполага с отделен вход, асансьор и актова зала с 

капацитет за повече от 100 места, иновативни учебни дъски, видеонаблюдение и 

газификация. В изграждането на Националния център по природни науки са осигурени 

над 1 млн. лева държавни средства, както и с допълнителните над 350 хиляди лева, 

средства, вложени от Община Казанлък за укрепващи дейности по сградата. 

 С постановление на Министерски съвет №187 от 31.08.2017 г. е открит 
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Технически колеж - Казанлък. Той е част от структурата на Техническия университет - 

София като в него ще се обучават студенти по специалности от професионално 

направление „Машинно инженерство” за придобиване на висше образование на степен 

„професионален бакалавър”. Капацитетът на учебното заведение е 230 студенти и е 

съобразен с институционалния капацитет на Техническия университет - София. 

Изборът на специалност е в следствие на проучванията сред местния бизнес. Целта на 

колежа е да осигурява кадри за нуждите на редица предприятия в Казанлък и региона, в 

областта на металообработването, производството на елементи за хидравлични 

съоръжения, както и за индустрията, свързана с военнопромишленото производство. 

Началото на академичната година за първите 80 студенти беше поставено на 23 

октомври 2017 г. 

 През 2017 г. са извършени частични ремонти на сгради: 

 Ремонт на покрива в ДГ №6 "Еделвайс", гр. Казанлък, филиал гр. Крън на 

стойност 57 357,60 лв.; 

 Изградена е вентилационна система в кухненския сектор на Домашен 

социален патронаж на обща стойност 24 918,17лв., който обслужва 300 възрастни 

граждани на общината и предоставя топла храна на още 40 нуждаещи се по проект 

„Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“. 

 За нуждите на Дневен център за стари хора са закупени 2 бр. 

среднотемпературни хладилници, пекарна на три нива, 2 бр. фризера и работна маса 

- неръждаема на обща стойност 14 622 лв. 

 

 В процес на изпълнение са следните проекти: 

- Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“, 

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020. ДБФП е сключен 

на 04.10.2017 г. и е на обща стойност 9 504 532,06 лв. Проектът предвижда основен 

ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и облагородяване на дворните 

пространства на ДГ №1, ДГ №11 и филиал на ДГ №15 в ж.к. „Изток“, както и на 

основните училища в градовете Крън и Шипка и селата Хаджидимитрово, Овощник и 

Ръжена. Проектът е с продължителност 26 месеца. 

- Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в 

община Казанлък“ от 01.12.2017 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 

2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура 

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за децата“. 

Проектът е на обща стойност 531 800.00 лв., от които съфинансиране 1 800.00 лв. Целта 

е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Казанлък, 

допринасяща за преодоляване на нов вид резидентни и супътстващи услуги в 

общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния 

модел на грижа за деца. 

 Одобрени на втори етап и предстои сключване на ДБФП за 4 проекта към 

Национален доверителен екофонд по Инвестиционна програма за климата, както 

следва: 



14 

- проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ "Екзарх Антим I“, 

гр. Казанлък“ - Избран е изпълнител за СМР и строителен надзор, предстои откриване 

на строителна площадка и сключване на ДБФП; 

- проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна 

служба в с. Дунавци, община Казанлък" - Предстои избор на изпълнител за СМР; 

- проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна 

сграда на Община Казанлък, предоставена за социални услуги“ за Центъра за 

обществена подкрепа на ул. „Войнишка“ № 20 в гр. Казанлък - Предстои съгласуване на 

инвестиционен проект с НДЕФ; 

- проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ – Казанлък"-

Получена покана за предварителен контрол на Инвестиционния проект. 

 В процес на оценка по Инвестиционна програма за климата към Национален 

доверителен екофонд са следните проекти: 

- „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“, с. Енина“; 

- „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св.Св. Кирил 

и Методи“, с.Кънчево“. 

3.2 Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на 

културата, читалища и др. /3 бр./  

През 2017 г. приключиха успешно два проекта за модернизиране на обекти на 

културата:  

• проект „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни 

комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“, 

по Договор за БФП №24-10-М2-26/22.05.2015, подписан между Министерство на 

културата и Исторически музей Искра, гр. Казанлък по Програма БГ 08 „Културно 

наследство и съвременно изкуство“. Стойността на проекта е 187 034,41 Евро. 

Реализирането на проекта е свързано с модернизирането на материалната база на 

Исторически Музей Искра, успоредно с обучението на 20 души за работа с закупения 

хардуер и софтуер за дигитализиране на триизмерни културни ценности и дигитална 

анимация. Разработен е нов интернет портал, а също и ГИС, който съдържа 

документирането на археологическите обекти по отношение на пространствените им 

характеристики и географското местоположение, средата, в която се намират и базисна 

информация за тях.  

 проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили 

„Хелвеция“ и „Грифони“, по Договор за БФП № 24-10М1-18/22.04.2015 г. По Мярка 1: 

„Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство", по Програма БГ 08 

„Културно наследство и съвременно изкуство“, с бенефициент Община Казанлък. 

Изградена е приемна сграда, която служи за информационен център за обслужване на 

посетителите на тракийски могили „Грифони“, „Хелвеция“ и „Шушманец и Долината 

на тракийските владетели; Облагороден район около приемната сграда и гробниците; 

Изградена зона за рекреация и малък паркинг. Консервирани, реставрирани и 

социализирани са тракийските могили  „Хелвеция“ и ”Грифони”. Изградени са 

постоянни защитни покрития на тракийски могили  „Хелвеция“ и ”Грифони”.  
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Допълнително, със средства на Общината е направен ремонт на сградата и 

основен ремонт на покривната конструкция на стойност 11 700 лв. на ,,Кино - фото 

клуб“, чиято сграда е паметник на културата от местно значение и се стопанисва от 

Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства. 

През 2016 г. отчитаме 1 обект – нова сграда „Музей на розата“, а през 2017 г. 

отчитаме 3 обекта като до 2020 г. са заложени 6 броя модернизирани и реконструирани 

сгради и обекти на културата. 

3.3 Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за 

професионален спорт и спорт в свободното време /2 броя/ 

През 2017 г. е открито ново междублоково пространство за жителите на квартал 

„Васил Левски“. Облагороденият район между блоковете №9, 10, 11 и 12, включва 

зелени площи и кътове за отдих, детска площадка за най-малките, фитнес съоръжения 

за спорт на открито, паркоместа за автомобилите, естетични предблокови пространства.  

Поставени са детски съоръжения в парк в кметство Горно Изворово на стойност 

2 770 лв. от Инвестиционната програма на Община Казанлък. 

Община Казанлък е кандидатствала пред Министерство на образованието и 

науката за подобрения по спортните площадки на детското заведение ДГ №3 

„Теменуга“, гр. Казанлък на обща стойност 10 000 лв. като подмяна на игрални 

съоръжения и обновяване на дворното пространство, съгласно действащите 

нормативни изисквания.  

През 2017 година започнаха дейностите на проект „Обновяване на градската 

среда в град Казанлък“ по ОПРР 2014-2020 г. В него е включено изграждане на две 

зелени зони за отдих (междублокови пространства) в ж.к. „Изток“ в гр. Казанлък. В 

зоните за отдих ще бъдат изградени новопроектирани детски площадки и създадени 

условия за достъпна архитектурна среда, включително за хора с увреждания. 

Допълнително в едната от зоните ще бъдат изградени спортно игрище за волейбол и 

баскетбол и отделно площадки за спортни дейности - скейтборд, фитнес на открито, 

тенис на маса и маси за шах. 

 До 2020 г. са предвидени 2 спортни обекта. Общо за периода 2014-2017 г. 

нарастването е 8 броя, от които само за 2017 г. отчитаме 2 броя. 
 

3.4.Население, облагодетелствано от подобрена социална, 

образователна и здравна инфраструктура, в % от общото население 

/+0,45%/ 

Процентът се изчислява на базата на всички лица, облагодетелствани от 

нови/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения от приоритет 3.1. 

През 2017 г. са открити – „Национален център по природо-математически 

науки“ - новоизграден корпус към Профилирана природо-математическа гимназия 

„Никола Обрешков“ и откриване на Технически колеж – Казанлък. От тях може се 

възползва населението на територията на цялата страна.  
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За останалите обекти от здравната и образователна инфраструктура на община 

Казанлък, отчитаме: 

 За мерки за енергийна ефективност на Дневна детска ясла №8 „Васил Левски – 

185 деца и 28 персонал; 

 За Детска градина №3 „Теменуга“ - 120 деца в 4 групи и 10 души педагогически 

персонал. 

В проценти, нарастването е с 0,45% за 2017 г. За периода 2014-2016 г., 

увеличението е общо 21%  като се очаква 30% увеличение до 2020 година. 

3.5  Брой лица, включени в образование и обучение за придобиване 

на компетентности в съответствие с пазара на труда, в % от 

населението в трудовоактивна възраст/+1,63% / в т.ч.: 

Центрове за обучение за придобиване на компетентности на територията на 

община Казанлък са: ДП „Българо-германски център за професионално обучение”, 

ЦПО към КНСБ, ЦПО „Мийв” към „Вайс” ООД, ЦПО към „Изоблок”, ЦПО към 

„Иванка Мужикова – МИКС”, ЦПО към „Матев строй” ЕООД, ЦПО към „ИКТ център” 

и „Център за чужди езици и мениджмънт”. 

Броят лица, включени в обучение за придобиване на компетентности в 

съответствие с пазара на труда са 165. Направленията са Приложна информатика, 

Счетоводство и данъчно облагане, Машиностроене, металообработване и металургия, 

Електротехника, Компютърна техника, Хранителни технологии, Ресторантьорство и 

кетъринг, Фризьорски и козметични услуги, Градинарство. Ключови компетентности – 

„Обществени и граждански компетентности” и „Инициативност и предприемачество”. 

Лицата, включени в образование за придобиване на компетентности в 

съответствие с пазара на труда са ученици от 12 клас от паралелки с професионална 

насоченост в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, Професионална гимназия 

по лека промишленост и туризъм, Професионална гимназия по транспорт и 

транспортен мениджмънт и НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ - Казанлък – общо 316 

ученика. 

От началото на учебната 2015-2016 г. Професионална гимназия „Иван 

Хаджиенов” изпълнява проект за дуално обучение. Училището работи с местни фирми, 

където учениците получават практически умения. Проектът е част от българо-

швейцарската програма за сътрудничество. Четири казанлъшки фирми, към момента са 

партньори в проекта за дуално обучение -  „Арсенал“ АД, „Гуала клоужърс България“ 

АД, „ЮМТ“ ЕООД и „М+С Хидравлик“ АД. Те приемат ученици за практическо 

обучение, осигуряват им менторска подкрепа и професионална реализация. Голямата 

цел на проекта е да създаде кадри за местните фирми и да осигури приемственост 

между специалистите. В професионалните гимназии се работи по създаване на трайни 

връзки между бизнеса и образователните институции в общината с оглед 

професионално насочване и придобиване на нови знания и умения, които са съобразени 

с конкретни работни места, търсени от работодателите. През 2017 г. са завършили 

първите възпитаници по проекта за дуално обучение на ПГ „Иван Хаджиенов” в три 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bgcpo.bg%2F&ei=hWBkVbOMCIOWsgGL0IGADQ&usg=AFQjCNF7mWYo7ms0lLBM0azW7orQLhafGw&sig2=cYFqfrNjQ4pzGabcWbUq0A&bvm=bv.93990622,d.bGg
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2gb7kxo3LAhUJOJoKHbEuBEAQFghAMAs&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%25D0%259D%25D0%2593%25D0%259F%25D0%2598%25D0%2594-%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4-%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D0%25A3%25D0%25B7%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25B3%25D1%2580-%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BB%25D1%258A%25D0%25BA-134482959956355%2F&usg=AFQjCNGkNrfo49UPMdaSiMzxJNqv1AHeSQ&sig2=ykGOrLvX1mamEPEzSedRFg
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паралелки - „Компютърна техника и технологии”, „Машини и системи с ЦПУ” и 

„Технология на машиностроенето”. 

Създаденият през 2017 г. Технически колеж – Казанлък е част от структурата на 

Техническия университет - София, като в него ще се обучават студенти по 

специалности от професионално направление „Машинно инженерство” за придобиване 

на висше образование на степен „професионален бакалавър”. Изборът на специалност е 

в следствие на проучванията сред местния бизнес. Целта на колежа е да осигурява 

кадри за нуждите на редица предприятия в Казанлък и региона в областта на 

металообработването, производството на елементи за хидравлични съоръжения, както 

и за индустрията, свързана с военнопромишленото производство. Началото на 

академичната година за първите 80 студенти е поставено на 23 октомври 2017 г. 

Общо за периода 2014-2016 година има увеличение от 4% за лица, включени в 

образование и обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на 

труда. Заложено е 10% увеличение до 2020 година като за тази година обучените лица 

представляват 1,63% от населението в трудовоактивна възраст. 

3.6 Брой курсове за професионална квалификация и 

преквалификация на безработни /24 броя/ 

Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък ежегодно провежда курсове за 

придобиване на компетентности като за 2017 г. са проведени 24 курса в направления 

Приложна информатика, Счетоводство и данъчно облагане, Машиностроене, 

металообработване и металургия,  Електротехника, Компютърна техника, Хранителни 

технологии,  Ресторантьорство и кетъринг, Фризьорски и козметични услуги , 

Градинарство.Ключови компетентности – „Обществени и граждански компетентности” 

и „Инициативност и предприемачество”. 

Обученията по професионална квалификация се провеждат средно 300 учебни 

часа или 39 работни дни. За обученията по ключови компетентности – 30 учебни часа 

до 5 работни дни. 

По този индикатор през 2015 г. са проведени 20 курса, 2016 г. - 22 броя, през 

2017 г. - 24 броя. Целева стойност до 2020 година е 20 броя като за всяка отчетена 

година, броят им достига или надвишава заложените към 2020 г. стойности. 

3.7 Брой нови фирми, започнали своята дейност /75 бр./ 

По данни на НСИ за 2016 г., фирмите в община Казанлък са 3107 броя като 

броят им за базовата 2011 г. е 3032 (или нарастване със 75 броя). По групи предприятия 

към 2016 г., спрямо 2011 година, броят само на микро предприятията се е увеличил със 

75 броя. Броят на малките предприятия остава същият, докато средни предприятия са 

нараснали с 2 броя, а броят на големите е намалял с 2. 

За 2016 г., спрямо данните за предходната година, отчитаме общо увеличение от  

27 предприятия. Микро предприятията са нараснали с 25 броя, малките – с 3 броя, а 

големите са с 1 по-малко.  
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Очакваното увеличение до 2020 година е 20 броя като за последната отчетена 

година, броят се е увеличил значително като тенденцията е за увеличаване предимно на 

микро предприятията, докато големите, МСП си остават стабилни. 

Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата 

инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване 

ефективността на общинската икономика 
 

4.1. Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и 

местно значение /17,51 км/ 

Асфалтирането на пътната мрежа през 2017 г. е извършено на няколко етапа: 

• Финансиране от Инвестиционната програма на Община Казанлък, приета с 

бюджета за 2017 г.  

• Проект „Обновяване на градската среда в Община Казанлък“ по ОПРР;  

• Осигурено държавно финансиране с Постановление на Министерски съвет. 

Общо са асфалтирани 17,51 км на територията на община Казанлък. 

Асфалтирани са 56 бр. улици, както следва: 

 Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа –  8962 кв.м. – 1,500 км 

 Ремонт на 31 бр.улици по населени места – 28 392 кв.м. –– 5,000 км 

 Ремонт на 21 бр.улици в гр. Казанлък – 53 112 кв.м. –– 7,590 км 

 Ремонт на 4 бр. улици в ж.к. „Изток“ – По проект ДБФП №BG16RFOP001-

1.024-0001-C01 „Обновяване на градската среда в Община Казанлък“, по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., през 2017 г., са 

реконструирани и рехабилитирани ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Сент 

Ерблен“, ул. „Верия“, ул. „Кремона“ с обща площ 32 606 кв. м. или 2,610 км. 

Заложените стойности са увеличение от 60 км до 2020 година като за периода 

2014-2016 г. общо са асфалтирани 31,64 км, а за 2017 г. още 17,51 км. Общо до момента 

увеличението е 49,15 км. 

4.2. Население с подобрен транспортен достъп /+99,7%/ 

Спрямо данните за асфалтирането от индикатор 4.1., жителите във всички 

населени места от община Казанлък, с изключение на с. Г. Изворово, са 

облагодетелствани от подобрен транспортен достъп.  

До 2020 г. са заложени 25% като през 2017 г. отчитаме нарастване от 99,7%.  

4.3. Разширена и реконструирана ВиК мрежа /2,26 км/ 

Реконструирана ВиК мрежа 2 260 м: 

- Подмяна на водопровод ул. „Хемус" и ул. „Н. Балкански“ за МБАЛ с дължина 

580,00 м, гр. Казанлък; 

- Реконструкция на водопровод, бул. „23 пехотен шипченски полк“ за 

бензиностанция „Петрол“, гр. Казанлък; 

- Реконструкция на водопровод, гр. Казанлък; 

- Подмяна на СВО, ул. „Георги Кондолов“ № 13 и 13а, гр. Казанлък; 



19 

- Подмяна на 6 броя СВО жк. „Изток“ бл. 21 и бл. 23, гр. Казанлък; 

- Изграждане на 1 бр. СВО, ул. „23 пехотен шипченски полк“ № 32, гр. Казанлък; 

- Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Хемус“, гр. Казанлък - първи етап; 

- Подмяна на СВО, ул. „Стефан Орешков“, гр. Шипка. 

Общо за предходните три години е реконструирана 14,12 км от предвидени 20 

км до 2020 г. През 2017 г. отчитаме увеличение от 2,26 км или общо за периода 16,37 

км реконструирана ВиК мрежа. 

4.4. Разширяване на газоснабдителната мрежа в битовия сектор 

/11,35%/ 

„Ситигаз България“ ЕАД, гр. Казанлък, към 2013 г., са изградили 

газоснабдителна мрежа в битовия сектор в размер от 37 км. През 2017 г. мрежата се е 

увеличила с 4,2 км. Общо за периода 2013-2017 г. са изградени 46.7 км 

газоснабдителната мрежа. 

За 2017 г. увеличението се равнява на 11,35%. В процентно съотношение, 

спрямо 2013 г., увеличението е с 26,2% при заложено 20 % увеличение до 2020 г. 

4.5. Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникващи 

опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони 

/0 броя/ 

До 2020 година е предвидено да се изградят две системи за ранно 

предупреждение. По Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 има стартирали 

схеми за такива проекти, но общините не са допустими за кандидатстване. 

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

/0,018%/ 

Общо създадени и обновени зелени площи през 2017 г. са в размер на 1200 m² за 

благоустрояване на междублокови пространства за алеи и озеленяване, с поставяне на 

детски съоръжения между бл.8, 9, 10, 11 и бл.12 в кв.“Васил Левски“. 

Чрез участие в Национална кампания за залесяване 2017 г., Младежки общински 

съвет Казанлък е спечелил 100 бр. дървета. Със съдействието на Община Казанлък 

членовете на МОС и техни връстници от града са засадили спечелените дървета на 

Парк „Тюлбето“. 

До 2020 година е предвидено увеличение от 35% на зелените площи. Общо 

създадените и обновени зелени площи през 2017 г. имат увеличение от 0,018%, спрямо 

общите зелени площи за града. 

Най-значителен напредък е постигнат през 2014 г., когато са обновени двата 

най-големи парка в гр. Казанлък - Лесопарк „Тюлбе“ и парк „Розариум“ или са 

обновени 18,25% от общите зелени площи.  
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Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична 

инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна 

привлекателност 

5.1. Брой нови проекти, подкрепени и реализирани за изграждане на 

мини - ПСОВ в индустрията, услугите, населените места по 

стандартите на ЕС /1 брой/ 

Чрез финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) към МОСВ е приключил проект „Изграждане на 

водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ в гр. 

Казанлък“ на стойност 1 987 049,40 лв. Изграждане на система за управление на 

питейните и отпадъчни води на територията на кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ в град 

Казанлък, посредством изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и 

ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води.  

Предстои сключване на договор за проект „Изграждане на ВиК инфраструктура 

за територията на гр. Крън - I етап на строителство" към ПУДООС за Реконструкция на 

водопроводната мрежа и оптимално решение за пречистване и отвеждане на отпадъчни 

води. Общата стойност на проекта (в четири подетапа) е 13 404 179,57 лв. 

Целевата стойност е 4 броя нови проекти като за 2014 г. е отчетен проектът 

„Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация 

на ГПСОВ Казанлък“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013, на стойност 

22,97 мил. лв., с който се подобрява не само начина на опазване на околната среда, но и 

качеството на ВиК услугите в общината. 

За 2017 г. отчитаме проект „Изграждане на водопроводна и канализационна 

мрежа в кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ в гр. Казанлък“, с който напредъкът по 

индикатора към момента е общо 2 броя. 

5.2. Население, обслужено от система за разделно събиране на 

биоотпадъците /0%/, от заложени 30% до 2020 година. 

През 2017 г. е разгледан и приет ПУП и инвестиционен проект на „Площадка за 

компостиране на зелени битови отпадъци“ в землището на с.Черганово в местност 

„Каракос“. С помощта на компостиращата площадка ще се намали количеството на 

депонираните биоразградими отпадъци за постигане на количествените цели, съгласно 

ЗУО за рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Технологията за компостиране 

на зелени битови отпадъци включва механично и биологично третиране на 

биоразградими отпадъци от растителен произход, събрани разделно в община 

Казанлък. Предварителното третиране на „зелени“ отпадъци има за цел производството 

на компостен материал. През 2017 г. е завършен първи етап от изграждането на 

площадката за зелено компостиране, който е на стойност 153 059,67 лв. 
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5.3. Население, обучено и информирано за методите и начините за 

намаляване образуването на отпадъците, чрез проведени 

информационни кампании и курсове /12,98%/ 

През 2017 година, във всички училища са обучени/информирани общо 8779 

лица (7884 ученици и 895 персонал). 

За поредна година Община Казанлък се е включила в Националната кампания на 

БТВ „Да изчистим България заедно“. В инициативата са се включили училища, 

неправителствени организации, общинска администрация, граждани и фирми. По време 

на кампанията са събрани 99,640 тона битови отпадъци. 

 През 2017 г. инициативата на СНЦ „МИР - Взаимопомощ“ за изпълнение на 

проект „Еко фестивал на яз.Копринка“, се осъществява за шеста поредна година и 

събира над 1000 млади хора от различни краища на България и чужбина, обединени 

от екологично насочената кауза - почистване на бреговете на яз.Копринка. По време 

на фестивала се осъществяват различни младежки занимания (изява на млади 

таланти, изработване на указателни табели, къщички за птици и др.); Стойността на 

проекта е 2500 лв. 

 През април 2017 г. Община Казанлък е организирала двудневна акция по 

почистване на територията на общината, посветена на Деня на Земята – 22 април. В 

нея са се включили ученици и деца от детските градини и представители на местния 

бизнес. С помощта на „Екобулпак“АД жителите на Общината са информирани къде 

могат да получат помощни материали, за да бъде прилаган екологичния пример за 

разделно събиране на отпадъци. Заедно с Общинско предприятие „Комунална 

дейност и поддръжка на инфраструктурата“ са събрани около 110 – 120 тона битови 

отпадъци и около 100 тона строителни. 

 На 10.05.2017 г., Клуб за спорт и приключения „Свободен елемент“, Алпийски 

туристически клуб „Казанлък“, съвместно с Община Казанлък почистваха язовир 

Копринка. В инициативата се включиха деца и ученици, за да почистят няколко 

малки залива след преливниците на водоема и дори са влезли с каяци във водата.  

Инициативата е част от кампанията на Община Казанлък, организирана за Ден на 

земята. 

През 2017 г. е разгледан и приет ПУП и инвестиционен проект на „Площадка за 

компостиране на зелени битови отпадъци“ в землището на с.Черганово в местност 

„Каракос“. В изпълнение на заложените в чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на 

отпадъците цели за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата, през месец 

юни тази година, Община Казанлък започна да предава смесените битови отпадъци, 

образувани на територията на общината на инсталация за сепариране на битови 

отпадъци. От дейността й ще се отделят фракции от хартия и картон, пластмаси, стъкло 

и метали, които ще бъдат предавани за рециклиране. Освен това ще се редуцира 

количеството на отпадъците, които ще се депонират на Регионалното депо в с. 

Ракитница, а от там ще се намалят и отчисленията за тон депониран отпадък. 
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На основание чл. 151, ал.2 и чл. 153 от Закона за опазване на околната среда и 

във връзка с чл. 10, т.4 и чл.14 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от 

употреба автомобилни гуми на 02.10.2017 г. бе проведена среща със 20 фирми, 

извършващи продажба и/или смяна на гуми на територията на Община Казанлък. След 

проведените разговори бе взето решение за излезлите от употреба гуми да се 

транспортират до претоварна станция Казанлък, в землището на с. Черганово, местност 

„Каракос“, от където събраното количество ще бъде извозено до оторизирана фирма за 

преработката им. 

През 2017 г. Община Казанлък започна ограждане на строително депо намиращо 

се в землището на с. Шейново, местност „Голяма Варовита“ и поставянето на 

автомобилна везна (кантар), с цел ограничаване и контролиране на постъпилото 

количество строителни отпадъци. 

Заложената целева стойност е 90% от населението да бъде информирано и 

обучено към 2020 година за методите за намаляване на отпадъците. През 2017 г. са 

информирани 12,98%.  

5.4. Обновен жилищен фонд /4,5%/ 

По данни на НСИ, на територията на общината за 2016 г. в гр. Казанлък има 

25 280 жилища, от които по Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради са обновени 1160 жилища. 

Обновения жилищен фонд, спрямо общия жилищен фонд към 2017 г. има 

нарастване от 4,5% като се предвижда 15% увеличение до 2020 г. 

Регистрираните сдружения по програмата в община Казанлък са 53. С одобрен 

финансов ресурс са 29 от тези сдружения, а 19 са сключените договори с Банката за 

развитие и за всички тях са обявени обществени процедури. Към края на 2017 година, 

са обновени 18 жилищни сгради, 16 от които са въведени в експлоатация.  

Приоритет 6: Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и 

партньорства 

6.1. Брой нови проекти, насърчаващи правно-нормативното и 

административното сътрудничество и сътрудничеството между 

гражданите и институциите /3 броя / 

От 23.11.2016 г. Община Казанлък работи съвместно с областен координатор за 

регион Стара Загора по проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на 

капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и 

социалното подпомагане“, изпълняван от Агенцията за социално подпомагане (АСП) в 

съответствие със Специфичната препоръка на Съвета на ЕС за България от 2014 г. във 

връзка с подобряване на достъпността и ефективността на социалните трансфери за 

децата и възрастните хора. Договорът за предоставяне на БФП по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 е със срок на реализацията до 

31.12.2019 г. Проектът се изпълнява в рамките на две приоритетни оси на ОПРЧР: 

Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
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включване” и Инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които 

са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес”. Проектните дейности обхващат служители на Агенцията за 

социално подпомагане, общини, доставчици на социални услуги и структури на 

Министерство на здравеопазването, които с присъщата си дейност са ключови 

участници в налагащите се интегрирани модели за грижа. При изпълнението на 

дейностите се реализират целенасочени действия и мерки за подобряване на 

професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в 

администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения с цел 

постигане на високи нива на прозрачност и отговорност пред обществото с гъвкави и 

адаптивни структури, мотивирани и динамични служители, използващи пълноценно 

съвременните информационни технологии и предоставящи услуги с високо качество. 

Създаване на нови контакти и сътрудничество през 2017 г.: 

- През месец май 2017 г. в Сеул Метрополитен, Южна Корея, Община Казанлък 

подписа Меморандум за сътрудничество в областта на културата, икономиката и 

туризма с район Джунанг-гу, Сеул. Това се случи по време на третото издание на 

корейския Фестивал на розата.  

- На 26 септември 2017 г., Кметът на Община Казанлък подписа Споразумение за 

сътрудничество с гр. Блида, Алжир. Основни моменти в него са: организиране на 

изложения и срещи между двете страни, развитие на възможностите за инвестиции в 

областта на цветарството, розопроизводството и производството на лекарствени 

растения, опазване на културно-историческото наследство и развитието на туризма. 

Заложени са 2 броя нови проекти до 2020 година, към 2016 година има отчетени 

общо 4 проекта в тази насока и през 2017 г. отчитаме 3 брой. 

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

През 2017 г. не са осъществени публично–частните партньорства. 

6.3. Брой нови проекти за разширяване на сътрудничеството и 

насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между 

община Казанлък и общините на България и Европа /2 броя/ 

 Кметът на Община Казанлък през 2017 г. посети побратимения ни град 

Кремона, Италия по време на международния фестивал „Мондо музика“. Работното 

посещение има за цел обмяна на опит и сътрудничество във връзка с организацията 

на 100-годишнината на лютиерството в България, което ще се чества през 2018 г. под 

домакинството на Казанлък. 

През април 2017 г. по покана на кмета на Надканижа, Община Казанлък 

изпрати своя делегация по случай първото издание на местния форум за външна 

търговия и инвестиции, насочен към предприемачи и експерти в сферата на 

икономиката и бизнеса на 12-те побратимени градове на гр. Надканижа, Унгария. 

Заедно с тях участниците на икономическия форум са обменили опит и добри 

практики в сферата на икономиката и външната търговия.   
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През 2014-2016 г. са стартирали 6 броя нови проекти. През 2017 г. отчитаме 2 

броя. 

Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация 

7.1. Брой новопроведени семинари, обучения и информационни 

кампании на общинската администрация по проблемите на 

регионалното развитие /1 брой/ 

Научна конференция „Национална и регионална икономика – актуално 

състояние, потенциал, перспективи” е проведена в гр. Казанлък на 20 и 21-ви 

октомври. Организатори на форума са Регионалните академични центрове на 

Българската академия на науките в Казанлък и Стара Загора и Община Казанлък. 

Научната конференция е посветена на регионалните различия в България и 

европейските перспективи, научните разработки в Индустрия 4.0 и дигиталните 

фабрики на бъдещето, задвижвани от научните постижения, перспективите и 

актуалните проблеми пред професионалното образование у нас, на формите на 

взаимодействие между фирмите и местната власт и други. Специален акцент на 

форума са били дискусията и докладите за научните разработки и съвременните 

технологии при нанасянето на износоустойчиви покрития върху инструменти в 

машиностроенето, както и на фирменото поведение и отрасловите приоритети и 

сътрудничество между наука и бизнес като основен фактор за иновативните процеси . 

През 2014 - 2016 г. са проведени 11 броя семинари, обучения и информационни 

кампании по проблемите на регионалното развитие, от общо 8 заложени до 2020 

година. За 2017 г. отчитаме 1 брой. 

7.2. Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по 

Структурните фондове /2 броя/ 

През 2017 г. има сключени два договора за безвъздмезна финансова помощ за 

проекти по Структурните фондове, както следва: 

 ДБФП №BG16RFOP001-1.024-0002-С01 от 04.10.2017 г. „Обновяване на 

образователна инфраструктура в Община Казанлък“ на стойност 9 504 532.06 лв. по 

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г., по приоритетна ос 1: 

"Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.024 – 

"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Казанлък". 

 ДБФП №BG16RFOP001-5.001-0037-C01 „Развитие на услуги за 

деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“ 01.12.2017 г. по 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 

„Регионална социална инфраструктура“, Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за децата“. Проектът е на обща стойност 531 800 

лв., от които съфинансиране 1 800 лв.  

За периода 2014-2017 година са сключени общо 10 договора, от които 2 

договора за БФП за 2017 г. от общо предвидени 15 броя до 2020 година. 
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III. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни: 

 Общински съвет за развитие на Община Казанлък - орган, създаден от Кмета с 

цел да следи наблюдението и изпълнението на ОПР; Чрез провеждане на заседания, се 

цели подобряване на комуникацията със заинтересованите страни и обсъждане 

методите за наблюдение на изпълнението на ОПР; 

 Поддържане на актуална база данни на данни от различни официални източници 

(НСИ, Бюро по труда, ГРАО и др.) – експерт „Местно икономическо развитие“; 

 Събиране и поддържане на актуална база данни за социално - икономическото 

състоянието на общината и актуален Профил на общината – експерт „Местно 

икономическо развитие“; 

 Създадена база данни за отчитане стойностите на индикаторите, заложени в 

ОПР – експерт „Местно икономическо развитие“; 

 Поддържане на актуална справка за всички проекти на територията на общината 

– отдел „Стратегическо планиране и проекти“; 

 Актуални данни на официалния сайт на Община Казанлък 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

общинския план за развитие през съответната година, както и 

мерките за преодоляване на тези проблеми: 

Основни източници на информация за отчитане на индикаторите в Годишния 

отчет са Националния статистически институт (НСИ) и отдел „Стратегически 

изследвания“ - Стара Загора (ОСИ) към ТСБ - Югоизток Статистиката предоставя 

данни за предходната 2016 година, докато за индикаторите, които не се отчитат с данни 

от статистиката, е предоставена информация към 2017 г. 

След извършената през 2017 г. Междинна оценка на Общински план за развитие 

на община Казанлък 2014-2020 от външен изпълнител, е дадена препоръка относно 

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. Отчитането на 

тези индикатори е трудно за изпълнение на ниво община към този момент. 
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3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на 

действията по изпълнение на общинския план за развитие: 

Осигуряване на публична информация, относно цялостния процес на изготвяне, 

съгласуване, приемане, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на 

Общинския план за развитие, както и информация за потенциалните ползи, резултатите 

и въздействието от прилагането на общинския план за развитие, се осъществява чрез: 

- Ежегодно внасяне за одобрение от Общински съвет – Казанлък на Годишен 

доклад за изпълнение на Общински план за развитие на община Казанлък 2014-2020; 

- Междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община 

Казанлък 2014 – 2020 г . от външен изпълнител, съгласно чл. 33 от  Закона за 

регионалното развитие, приета с Решение №551/28.09.2017 г. на Общински съвет –

Казанлък; 

- Участие в заседания и обмен на информация с Регионален съвет за развитие на 

Югоизточен район за планиране и Областен съвет за развитие за област Стара Загора; 

- Изпълнението на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Казанлък“, в който са заложени проекти и от Общински план за развитие на Община 

Казанлък и осигуряване на публичност чрез обществени обсъждания и работни срещи; 

- Публикуване на информация на интернет-страниците на Община Казанлък 

/www.kazanlak.bg/ и Общински съвет – Казанлък / http://obs.kazanlak.bg//; 

- Разпространяване на информация чрез медиите (местни вестници, телевизионни 

и радио канали и новинарски сайтове) и Областен информационен център гр.Стара 

Загора; 

- Поставяне на информационни табели за източниците на финансиране на 

изпълнените проекти. 

- Справка за всички проекти на територията на общината на интернет-страниците 

на Община Казанлък /www.kazanlak.bg/ 

- Прессъобщения в печатни и електронни медии, репортажи, презентации, 

пресконференции и други публични събития, във връзка с изпълнение на заложените 

проекти в Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020. 
 

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския 

план за развитие със секторните политики, планове и програми на 

територията на общината, включително мерките за ограничаване 

изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите 

промени 

Стратегическата част на Общинския план за развитие на община Казанлък 2014-

2020 година е съобразена с Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 

2 за периода 2014-2020 г., който отчита специфичните характеристики и потенциала на 

района, определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано 

регионално и местно развитие в съответствие с предвижданията на Националната 

стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи политики. 

Общинският план за развитие е съобразен със секторните политики в общината и 

с „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък“ за периода 
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2014-2020. При актуализиране или подготовка на стратегически документи, секторни 

планове и програми на територията на общината е създадено взаимодействие между 

звената и експертите в администрацията, с експерт „Местно икономическо развитие“, с 

цел синхронизация при разработване, отчитане и развитие на секторни политики с 

основния стратегически документ - Общински план за развитие на Община Казанлък 

2014-2020. 

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

В процеса на изпълнение на Общинския план за развитие, се осигуряват 

предпоставки за прилагане на принципа за партньорство, публичност и прозрачност на 

всички етапи. Въвеждането и спазването на този принцип създава обективни 

предпоставки и условия за привличане и ефективно усвояване на повече европейски 

средства за развитие на общината. Такива мерки за партньорства са: 

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

- Срещи и заседания на Регионален съвет за развитие на Югоизточен район и  

Областен съвет за развитие Стара Загора; 

- Провеждане на срещи между общински служители за обмен на информация и 

решаване на общи проблеми 

- Създаден Консултативен съвет по култура и туризъм в Община Казанлък, с цел 

ефективно партньорство между Общината, туристическите субекти и браншовите 

туристически сдружения.  

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

- Работа в партньорство с бизнеса, НПО, жителите на общината и всички 

заинтересовани страни - провеждане на обществени обсъждания, заседания и срещи; 

- Работа в партньорство с Областен информационен център - Стара Загора; 

- Работна група за изпълнение на „Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Казанлък“ с широко обществено участие и Работна група за оценка на 

проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Казанлък 

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

6. Резултати от извършени оценки към края на 2017 година 

През март 2017 г. е приет Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Казанлък 2014 – 2020 г. , с 

Решение №410/30.03.2017 г. на Общински съвет-Казанлък. 

За оценка на постигнатите резултати за изпълнението на двата основни 

стратегически документа в Община Казанлък, през септември 2017 г., е изготвена и 

приета Междинна оценка (MO) на „Общински план за развитие на Община Казанлък“ 

за периода 2014-2020 г., с Решение №551, по Протокол №21 от 28.09.2017 г. на 

Общински съвет – Казанлък и Междинна оценка (MO) на „Интегриран план за градско 
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възстановяване и развитие на гр. Казанлък“ 2014-2020 г., с Решение №552, по Протокол 

№28 от 28.09.2017 г. 

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 

обновяване и повишена конкурентоспособност: 

По първия приоритет са отчетени много добри резултати към 2017 г. Наблюдава 

се значително увеличение на стойностите по заложените индикатори за разходите за 

придобиване на ДМА и персонала зает с научноизследователска дейност. Тези 

индикатори имаха ниски стойности през предходните години като се наблюдава 

развитие и подобрение. 

Броят на предприятията се увеличава като се наблюдава и положително 

увеличение на икономиката като цяло, спрямо последните няколко години. Все повече 

предприятия, развиват дейността си и предприемат мерки за внедряване на нови 

технологии и повишаване на конкурентоспособността. Като принос за това има и 

високата активност на местните предприятия при изпълнението на проектите, 

финансирани с подкрепата на ОП “Иновации и конкурентоспособност” и ОП “Развитие 

на човешките ресурси”. 

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

устойчив туризъм: 

По този приоритет е постигнат значителен напредък в развитието на 

туристическия услуги и утвърждаването на Долината на розите и тракийските царе като 

предпочитана туристическа дестинация не само в България, но и в чужбина. Създадени 

са и много нови атракции и все по-мащабни събития, които да привличат по-голяма 

публика. 

Предприети са мерки за реставрация и модернизация на сградите и обектите на 

културата на територията на общината и за съхраняване, социализация и 

популяризиране на тракийското наследство и подобряване на достъпа на обектите за 

посещения. 

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

услуги: 

С откриване на „Национален център по природо-математически науки“ и на 

Технически колеж – Казанлък, гр. Казанлък се утвърждава като академичен и научен 

център. Същевременно се подобряват възможностите за квалификацията и на повече 

хората в области и професии, отговарящи на търсенето на пазара на труда. 

През 2017 г. положително развитие има при увеличение на броя на новите 

фирми в община Казанлък, както и значителното нарастване на нови/ рехабилитирани 

здравни, образователни и социални заведения. С изпълнението на предвидените 

проекти, за подобряване на инфраструктурата до голяма степен образователната и 

здравна инфраструктура на територията на община ще бъде обновена.  
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Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, 

създаваща условия за растеж и повишаване ефективността на общинската 

икономика 

През 2017 г. е постигнат голям напредък за подобряване на пътната 

инфраструктура в общината с изпълнението на проект в ж.к. „Изток“ и на територията 

на гр. Казанлък като цяло.  

С мерките, които се прилагат за развитието, модернизация, подобряване и 

изграждане на инфраструктура, разширяване и на зелените зони в община Казанлък, се 

подобрява качеството на живот на населението. 

Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична 

инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност 

С реализиране на проект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа 

в кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ в гр. Казанлък“ се постигне 100 % изграденост на 

канализационната мрежа в гр. Казанлък. 

По този приоритет напредък през 2017 г. има и в обновяването на жилищата в 

гр. Казанлък, както и в подобряване на методите и информираността на гражданите за 

опазването на околната среда. 

Приоритет 6: Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорства 

Предприемат се все повече мерки за подобряване на сътрудничеството на 

общината с бизнеса, гражданите и институциите. Изпълняват се и проекти за 

международно сътрудничество и обмяна на опит.  

Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация 

По този приоритет има постигнати добри резултати през 2017 г. Сключените 

договори по оперативните програми се увеличават, като все повече частни фирми 

кандидатстват за европейско финансиране. 

През 2017 г. е представен окончателния Общ устройствен план на община 

Казанлък, който определя с концепции и схеми пространственото развитие на 

територията на цялата община за 20 годишен период, в съответствие с действащата 

нормативна уредба. Окончателният проект за ОУПО е приет от Общински експертен 

съвет по устройство на територията на 13.10.2017 г. и одобрен от Общински съвет- 

Казанлък през месец октомври 2017 г. С Общия устройствен план се предлагат условия 

и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за 

развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично 

единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и специфични 

социално- икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото. 

Конкретизират се териториите с особена териториално устройствена защита, 

включително териториите със специфична характеристика, определени по реда на 

отделни закони. 
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IV. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Стратегическата част на Общински план за развитие на Община Казанлък е 

съобразена и с Областната стратегия за развитие на област Стара Загора от ниво 3 за 

периода 2014-2020 г., която отчита специфичните характеристики и потенциала на 

областта, определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано 

областно и местно развитие.  

Изведените от Областната стратегия за развитие на област Стара Загора 2014-

2020 г. стратегически цели  и приоритети, които съвпадат с приоритетите от 

Общинския план за развитие на Община Казанлък 2014-2020, са следните: 

Стратегическа цел 1: Доближаавне до средните равнища на развитие в ЕС чрез 

инвестиране в икономика на знанието в качеството на човешките ресурси и в 

техническата инфраструктура; 

Приоритет 1: Динамично развитие на икономиката чрез иновации, 

технологично обновяване и повишена конкурентоспособност; 

Приорите 2: Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, 

създаваща условия за растеж и повишена ефективност на областната икономика; 

Стратегическа цел 2: Намаляване на между-общинските неравенства чрез 

мобилизиране на местните ресурси за социално сближаване;  

Приоритет 3: Подобряване на качествата на жизнената среда и социалните 

услуги; 

Приоритет 4: Опазване на околната среда и развитие на екологична 

инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност; 

Стратегическа цел 3: Подобряване на координацията и партньорството при 

изпълнение на плановите документи, развитие на проектен капацитет.  

Приоритет 5: Стимулиране на вътрешното и външно сътрудничество и 

партньорство; 

Приоритет 6: Повишаване на административния капацитет.  

Отчитането на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите 

на Общинския план за развитие на Община Казанлък, въз основа на индикаторите за 

наблюдение в предходния раздел, включват информацията за проектите, които са 

изпълнение или са в процес на изпълнение и които допринасят за съответните 

приоритети и цели, заложени в ОПР на Община Казанлък 2014-2020. 
 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО 

Резултатите от отчетените индикатори показват, че постигнатите резултати през 

2017 година, спрямо предходните години, бележат напредък и при отчитането им с 
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натрупване се очертава конкретна представа от извършеното наблюдение и оценка на 

изпълнението на заложените приоритети и проекти. 

 През 2017 г. са реализирани дейности за подобряване условията и качеството на 

живот на населението на общината, инфраструктурата и услугите, финансирани, както 

от общинския и държавен бюджет, така и чрез използване възможностите и източници 

за финансиране чрез безвъздмезна финансова помощ.  

 За постигане на целите и проектите, заложени в Общинския план за развитие, за 

подобряване на инфраструктурата през следващите години, ще допринесе 

изпълнението на проекти от Инвестиционната програма на Община Казанлък по 

Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 г., по която се дава възможност през 2018 г. да се 

подават нови проектни идеи. 

 


