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Годишен доклад за 2019 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 № 923/23.04.2014 г. на Общински съвет – Казанлък, Протокол № 47. 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 (ЗРР) 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. 

Докладът за наблюдение се изготвя ежегодно в началото на календарната година 
за отчитане на предходната. През изминалата година е приет Годишен доклад за 2018 г. 
за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Казанлък 
2014 – 2020 г., с Решение № 991/ 28.03.2019 г. на Общински съвет - Казанлък. 

Наблюдението на Общинския план за развитие се извършва с цел постигане на 
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, 
управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие.  

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за местно 
развитие, съгласно определени индикатори, организацията и методите на изпълнение и 
мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението 
на Общинския план за развитие. 

С цел да се очертаят социално-икономическите промени в община Казанлък към 
края на 2019 г., спрямо предходните години в настоящия доклад е направен кратък 
анализ, както следва: 

 

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Населението на община Казанлък, по данни на ГРАО по настоящ адрес, към 
декември 2019 г., е 74 784 души. При съпоставяне на данните с тези към декември 2018 
г., се отчита намаление от 494 души, от които 363 души са в населените места в община 
Казанлък, без гр. Казанлък. Динамиката в населението в община Казанлък през 
последните 4 години е видна от следната графика: 
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Граф. 1. Населението в община Казанлък по настоящ адрес към 31.12. 

 
Източник:ГРАО 

Населението по възрастови групи1 в общината е разпределено, както следва: 
категорията под трудоспособна възраст заема дял от 15,6% от общото население, 57,5% 
от жителите са в трудоспособна възраст и 26,9% от населението е над трудоспособна 
възраст.  

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

Делът на жените над трудоспособна възраст е значително по-голям, спрямо 
мъжете и заема 63,5% от общия дял, докато в и под трудоспособна възраст, мъжете 
заемат по-голям дял от населението, спрямо жените. Съотношението по възрастови 
групи, спрямо техния пол е видно от следната графика: 

Граф. 2. Структура на населението в община Казанлък по възрастови групи и пол 

 
Източник: НСИ 

СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

По данни на НСИ2 за 2018 г., фирмите на територията на общината са 3 228 
броя. Наблюдава се увеличение от 107 броя, спрямо предходната година. 

Най-голям дял заемат микро предприятията, представляващи 92,38% от общия 
брой на нефинансовите предприятия в община Казанлък, като броят им спрямо 
предходната година се е увеличил значително. 

1 Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени 
съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС. 
2 Национален статистически институт, ТСБ – Югоизток, отдел „Стратегически изследвания – Стара Загора“  
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Намаление се наблюдава в броя на малките и средните предприятия общо с 9 
броя, докато големите остават стабилни: 

Табл.1.: Групи предприятия в община Казанлък според заетите в тях лица 
Групи предприятия, според брой заети лица 2017 г. 2018 г. ръст/спад 
Общо 3 121 3228 107 
Микро до 9 заети 2 866 2982 116 
Малки от 10 до 49 211 204 -7 
Средни от 50 до 249 36 34 -2 
Големи над 250 8 8 0 

Източник: НСИ (ТСБ - Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора”) 

Преработващата промишленост е традиционно водещ, структуроопределящ 
сектор за икономическото развитие в община Казанлък. По данни на НСИ, 
предприятията в този сектор през 2018 г. са 427 броя, като спрямо предходната година 
броят им се е увеличил с 11 предприятия, а заетите лица в този сектор са със 287 души 
по-малко. 

В община Казанлък се запазва тенденцията най-големият брой фирми да 
развиват дейност „Търговия и ремонт на автомобили и битова техника”, но се 
наблюдава тенденция за намаление в броя им през последните години. Въпреки това, 
през 2018 г. в сектора работят 1 277 фирми, като спрямо предходната година броят им е 
с 52 повече, докато броят на заетите в тях лица е с 52 души по-малко. Приходите от 
дейността също бележат нарастване с 18 839 хил. лв. 

Икономическото развитие на община Казанлък през последните години се 
характеризира с известна динамика. Данните от Таб. 2 показват процес на развитие и 
нарастване на основните икономически показатели за периода от 2014 г. до 2018 г., 
което е доказателство за стабилното икономическо състояние на общината. Данните за 
2018 г. бележат лек спад, спрямо данните за 2017 г., който е незначителен, спрямо 
данните за целия разглеждан период. 

Най-голямото увеличение се наблюдава в произведената продукция, която е 
нараснала за периода общо с 57,6%. Приходите от дейността нарастват със 43,6%, а 
нетните приходи от продажби нарастват с 34,5%. Разходите за ДМА са се увеличили с 
20,4%. 

Таб. 2.Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 
периода 2014 - 2018 г. в община Казанлък 

Показатели Мярка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Предприятия Брой 3048 3080 3107 3121 3228 
Произведена продукция хил.лв. 878 205 1 007 941 1 205 769 1 428 513 1 384 327 
Приходи от дейността хил.лв. 1 268 969 1 396 316 1 634 060 1 865 581 1 822 834 
НПП3 хил.лв. 1 185 559 1 293 215 1 542 325 1 697 997 1 594 856 

ДМА хил.лв. 610 793 643 281 681 249 739 580 735 580 
Източник: НСИ (ТСБ - Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора”) 

 

3Нетни приходи от продажби 
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ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 

По данни на НСИ за 2018 г., в предприятията на територията на общината са 
заети 27 282 лица, общо със 197 души по-малко от предходната година.  

В микро предприятията заетите спрямо предходната година са с 221 души 
повече за сметка на малките, средните и големи предприятия, където броят им е 
намалял общо с 418 души. Намаляването на персонала от части се дължи и на 
преструктуриране в броя на предприятията за 2018 г.: 

Табл.3.:Групи предприятия в община Казанлък, според заетите в тях лица 
Групи предприятия според 
заетите в тях лица Заети лица 2017 г.-бр. Заети лица 2018 г.-бр. Разлика 

Общо 27 479 27 282 -197 
Микро до 9 заети 5 507 5 728 221 
Малки от 10 до 49 4 006 3 929 -77 
Средни от 50 до 249 3 132 3 046 -86 
Големи над 250 14 834 14 579 -255 

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

В края на 2019 г. регистрираните безработни лица на територията на Дирекция 
„Бюро по труда“ - Казанлък (обслужваща общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, 
Гурково, Николаево) са 2187, при 1978 души към декември 2018 г. или 209 лица по-
малко през предходната година. Съответно равнището на безработица за предходната 
година е 4,4%, при 4,88% към декември 2019 г. Също така, се отчита намаление на 
регистрираните безработни лица в ДБТ Казанлък през месец декември 2019 г., в 
сравнение с предходния месец с 69 лица. 

В община Казанлък броят на безработните към края 2019 г. е 1142 лица, а 
равнището на безработица е 3,32%, при 3,43% в края на предходния месец.  

Към декември 2018 г., равнището на безработица в община Казанлък е било 
3,58% т.е. в продължителен период се наблюдава намаление на безработните лица в 
общината за разлика от ДБТ Казанлък като цяло. 

Табл.4. Равнище на безработица в община Казанлък   
Община 
Казанлък  

Ик. активни 
лица /бр./ 

Рег. безр. 
/бр./ 

Рег. безр. до  
29 г. вкл. /бр. / 

Рег безр. над 
1 год. /бр. / 

Равнище на 
безработица 

към 31.12.2019 г. 34 403 1 142 160 7 3,32% 
към 31.12.2018 г. 34 403 1 233 224 48 3,58% 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ - Казанлък 

Към 31.12.2019 г. младежите (до 29 години) представляват 14,0% от общия брой 
регистрирани безработни лица в общината. Спрямо предходната година младите хора 
заемат дял от 18,2% от регистрираните безработни лица. 

Абсолютният брой на продължително безработните лица /над 1 година/ през 
отчетния период е намалял в сравнение с предходната година. В процентно 
съотношение към декември 2019 г. делът им е 0,6%. Значително намаление се 
наблюдава спрямо данните през 2017 г., когато броят им в 106 безработни лица или 
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близо със 100% намаление, докато към декември 2018 г. делът им представлява 3,8% от 
регистрираните безработни. 

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА 

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

е: „Постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически 
растеж и подобряване качеството на жизнената среда на основата на 
разполагаеми ресурси и потенциали на територията“. 

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

Реализирането на Главната цел се изпълнява 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 програмния 
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 2019 година, както 
следва: 

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

1.1. Увеличаване на нетните приходи от продажби (НПП) /39,45%/ 
През 2018 г., по данни на НСИ, нетните приходи от продажби са на стойност 1 

594 856 хил. лв. Отчита се увеличение от 451 174 хил. лв., спрямо базовата 2011 година, 
когато стойността им е била 1 143 682 хил. лв. В процентно съотношение увеличението 
се равнява на 39,45%. 

При заложено увеличение от 30% до 2020 г. и спрямо данните към 2018 г. се 
отчита преизпълнение на този индикатор към 2018 г. с 9,45%. 

1.2. Увеличаване на чуждестранните преки инвестиции от 
нефинансовия сектор /+65,17%/ 

Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. за 
община Казанлък, по данни на НСИ, са на стойност 75,481 млн. евро. Отчита се 
нарастване от 65,17%, спрямо базовата 2011 г., когато чуждестранните преки 
инвестиции са на стойност 45,70 млн. евро. 
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Заложената целева стойност по този индикатор е увеличение от 30% до 2020 г. 
т.е. налице е преизпълнение, спрямо базовата стойност. 

1.3. Увеличаване на персонала, зает с НИРД4 /+120,37%/ 
По данни на НСИ за община Казанлък, персоналът, зает с 

научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за 2018 г. е 357 души. 
Увеличението на персонала, спрямо 2012 г. (162 лица заети с НИРД) в процентно 
съотношение бележи 120,37%. 

По този индикатор са постигнати много добри резултати през последните 
години. Спрямо заложеното увеличение от 30% към 2020 година, може да отбележим, 
че за отчетния период индикаторът е преизпълнен многократно. 

1.4. Увеличаване на разходи за придобиване на ДМА за 
професионални дейности и научни изследвания /+389,56%/ 

За базовата 2011 година разходите за придобиване на ДМА, по данни на НСИ, са 
3 641 хил. лв.  

През 2017 г. индикаторът за пръв път бележи положителни стойности със 
значителното нарастване от 422%. Увеличението, вероятно, се дължи на нарастващия 
брой фирми, които изпълняват проекти, финансиращи иновации в предприятията през 
програмния период 2014 - 2020. 

За 2018 г. разходите за ДМА са на стойност 17 825 хил. лв., т. е. с 14 184 хил. лв. 
повече спрямо базовата стойност. В процентно съотношение увеличението на 
разходите, спрямо базовата година, е  389,56%. 

До 2020 година е заложено 50% увеличение. По данни за 2018 г. отчитаме 
многократно преизпълнение за разходите за придобиване на ДМА увеличение. 

1.5. Брой на нови стартиращи иновативни центрове в МСП /1 бр./ 
През 2019 г. по данни от ИСУН 20205 има стартирал 1 проект в малки и средни 

предприятия на територията на община Казанлък по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 - 2020. 

По данни на ИСУН 2007-2013 (Информационна система за управление и 
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България), в периода 2014 - 2015 
година има приключили общо 5 проекта по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 за стартиращи 
иновативни центрове. 

През новия програмен период 2014 - 2020 г. са стартирали общо 33 проекта за 
иновации в МСП, от които приключили са 29 проекта. 

По този индикатор са заложени за изпълнение 5 проекта до 2020 година, като те 
са изпълнени и отчетени още към 2015 г. До момента броят им е нараснал значително и 
отчитаме преизпълнение на заложените стойности.  

4НИРД обхваща лицата, пряко ангажирани с НИРД и лицата, оказващи директна подкрепа за НИРД (мениджъри, администратори, 
техници, чиновници) в четирите институционални сектора – „Предприятия“, „Държавно управление“, „Висше образование“ и 
„Нетърговски организации“. 
5 Информационна система за управление и наблюдение 2020 
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Приоритет 2: Съхранение и социализация на културното наследство, 
развитие на устойчив туризъм 

2.1 Увеличаване на броя на реализираните нощувки /+118,61%/ 
За базовата 2011 г., по данни на НСИ, са реализирани 18 020 броя нощувки в 

Община Казанлък, при функциониращи 6 места за настаняване. Броят на местата за 
настаняване бележи значително увеличение към 2018 г. – общо те са 18 броя при 888 
легла за настаняване. 

През 2018 г. реализираните нощувки6 са 39 393 броя, от които 26 780 броя са 
реализирани от българи и 12 613 броя от чужденци. Общо с 4 513 броя повече спрямо 
2017 г. 

Процентното увеличение през 2018 г. спрямо базовата година е 118,61%. 
Заложеното увеличение на броя на реализираните нощувки до 2020 г. е 100%. По 
данните от 2018 г. отчитаме преизпълнение на целевата стойност. 

2.2 Брой туристически атракции създадени/подобрени /3 броя/ 
В община Казанлък традиционно се провеждат 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 разнообразни събития и 
туристическа атракции.  

 

Новите/подобрени атракции през 2019 г. са: 
• По време на 116-ия Фестивал на розата в Музея на фотографията и 

съвременните визуални изкуства официално е открит XVII фотографски пленер 
„В долината на розите“ 2019 година. Новото през тази година е, че пленерът е 
включен в ежегодния Европейския месец на фотографията, организиран от 
фотографска академия Янка Топчиева. 

• През 2019 г. в гр. Шипка е проведено първото издание на „Шипка фест. Дни на 
изкуствата и занаятите“ в три последователни уикенда от 18 май до 2 юни 2019 
г. Кулминацията на феста е в дните 24-25 май, когато освен базар на занаяти на 
открито е проведено Фестивално издание на играта „Да открием богатство“, 
богата музикална, танцувална и филмова програма, инфо пойнт на програма 
Еразъм+ на Европейския съюз и представяне на проекта „Изграждане на 
общност. Трансформация на Шипка в модерно, туристическо, културно и 
информационно селище“. 

• През 2019 г. е изпълнен проект „По стъпките на траките” за деца от 7 г. 
до 15 г. с финансовата подкрепа на VIVACOM Fund по „Програма 
VIVACOM Регионален гранд”. Продължителността на проекта е седем 
месеца, на стойност 4 040,00 лв. Водещ партньор е Народно читалище 
„Пробуда 1920“ с.Копринка. Партньори по проекта са Исторически музей 

6 Включват се категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година. 
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„Искра” и ТД „Орлово гнездо” - гр. Казанлък, Общинска библиотека 
„Искра” и НЧ „Светлина - 1861” в гр. Шипка.  

По време на проекта 52 деца са посещавали Лятната академия „По стъпките на 
траките“ в с. Копринка, където са се запознали с бита и културното наследство 
на траките, като са опознали местните културно-исторически обекти, а като 
финал е изработен Пътеводител „По стъпките на траките” с информация за 
всички обекти, които са посетили. 

През 2019 г. е стартирал проект „Светът на траките“ АДПБФП №BG16RFOP001-
6.002-0002-C01 от 26.11.2019 г. по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на 
туристически атракции“, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът се финансира чрез комбинирана 
подкрепа от кредит с безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 8 657 364,83 
лв., в т.ч. БФП - 6 735 429,83 лв. и Финансов посредник - 1 921 935,00 лв. Проектът е 
насочен към осигуряване на достъпност за обществеността от страната и чужбина до 
тракийското културното наследство в Долината, както и за развитие на 
конкурентоспособен туристически продукт, чрез изграждане на многофункционален 
туристически комплекс, който да изпълнява ролята на „портал“ за посещение на цялата 
долина. Основните дейности са: Консервация, реставрация и социализация на 
тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“; Изграждане на велосипедна алея от 
гр. Крън до гр. Шипка (продължение на съществуваща алея до предвидения по проекта 
туристически комплекс); Изграждане на Туристически комплекс „Светът на траките“, 
който ще осигури нужната туристическа инфраструктура за общо представяне на 
удивителната и уникална в световен мащаб концентрация на тракийски гробници.  

През предходните 5 години са отчетени 15 броя туристически атракции, 
създадени или подобрени, от предвидени 4 броя до 2020 г., което показва, че 
заложените стойности по този индикатор към момента са преизпълнени. През 2019 г. 
отчитаме увеличение с 3 броя. 

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

През 2019 г. са стартирали проекти и събития, които занапред ще осигурят 
популяризирането на туристически дестинации на база културно-историческо 
наследство в община Казанлък, както следва: 

• През 2019 г. е осигурена целева субсидия в размер на 15 000 лева от 
Министерство на културата за продължаването на археологическите проучвания 
на обект „Късноантична и средновековна крепост Бузово кале“ край гр. 
Казанлък. Тази година проучванията са проведени през август – септември, 
ръководени от доц. д-р Деян Рабовянов (НАИМ при БАН – Филиал В. Търново). 
Четиригодишната работа на археологическия екип e допринесла за разкриването 
на важни и отличаващи се с монументалност части от крепостта Бузoво кале. На 
първо място, ключовите за защитата ѝ укрепления – двойни стени и масивна 
многоъгълна кула във високата част, свързваща се с планината. Напълно 
проучена е и голямата по размери крепостна църква, както и ъгловата кула и 
четири жилищни сгради в югоизточната част на крепостта. С проучването на 
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крепостта археологическият екип има цел да подпомогне възстановяването на 
средновековната история на Казанлъшко. Откритите по време на разкопките 
материали ще обогатят средновековния фонд на ИМ „Искра“, който до момента 
е един от най-бедните в музея. 

• В процес на оценка е проект „Огнената магия на траките“ към Финансов 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., 
Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, 
Първа покана за набиране на проектни предложение по Резултат 2 „Подобрен 
достъп до изкуства и култура“ на стойност 199 268,79 евро и период на 
изпълнение 24 месеца. Бенефициент е Исторически музей „Искра“ – гр. 
Казанлък в партньорство с Община Казанлък. Целта е създаване на ново 
културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, 
пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., които целят 
привличането и развитието на нови публики и разширяват обхвата на 
културната дейност както на територията на община Казанлък, така и на 
регионално ниво. 

За периода 2014 г. – 2018 г. са отчетени 6 броя проекти за популяризиране на 
туристически дестинации на база културно-историческо наследство от предвидени 2 
броя до 2020 година, т.е. се отчита преизпълнение. През 2019 г. отчитаме 0 броя поради 
това, че проектите, които са стартирали, ще се реализират и през следващите години. 

 

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

3.1  Брой нови/ рехабилитирани здравни, образователни и социални 
заведения /2 бр./: 

През 2019 г. са извършени ремонти/рехабилитация на следните сгради: 

• Община Казанлък е приложила мерки за енергийна ефективност в Дневна детска 
ясла № 6 „Надежда“ със средства от бюджета на Общината в общ размер на 172 
000 лв. Реализираните дейности за подобряване на състоянието на сградата на 
детската ясла са подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, ремонт и 
топлоизолация на покрива. 

• Изпълнен е ремонт на ДГ №17 „Славейче“ – цялостна топлоизолация на покрив, 
топлоизолирани външни стени на южния корпус, нова дограма, газифициране и 
подмяна на топлинния източник, мълниезащитна и заземителна инсталация, 
финансиран от бюджета на Община Казанлък на стойност 215 983,78 лв. с ДДС.  

• През 2019 г. е извършен текущ ремонт в сградата на Домашен социален 
патронаж на стойност 3 636,00 лв. като е разкрит офис на нова интегрирана 
здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа в Община Казанлък“, 
АДПБФП № BG05M9OP001-2.040-0115-C01/09.07.2019 г. по процедура 
BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020. По проекта е. Проектът е на обща стойност 366 
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536,48 лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ и продължителност от 
септември 2019 г. до януари 2021 година. В рамките на проекта се предоставят 
почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 142 нуждаещи се 
лица с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община 
Казанлък. Чрез дейностите на проекта ще се подобри качеството на живот и 
възможностите за социално включване на хората с увреждания и лицата, 
навършили 66 години. В допълнение на почасови мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги, със средства от бюджета на Община Казанлък, се 
осигурява дистанционно телемониторингово наблюдение за потребителите на 
патронажната грижа. Проектът ще се реализира в съответствие със заложените 
мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на 
Националната стратегия за дългосрочна грижа. 

През 2020 г. са заложени средства в бюджета на Община Казанлъл за 
изпълнение на „Внедряване на мерки за ЕЕ на ДГ №17 „Славейче“, гр. Казанлък – СМР 
по ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане на топлоизолация по фасади – II 
етап, строителен и авторски надзор“ – 145 000 лв. 

Други частични ремонти, които са приключили през 2019 г., са за следните 
сгради: 

През 2019 г. е извършен ремонт на отоплителната инсталация (подмяна на 
тръбната мрежа и горивната база) и газификация на сградата на Общински детски 
комплекс „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък на обща стойност в общ размер на 49 856 лв. 

Извършен е основен ремонт на оградата (146 м) на ППМГ „Никола Обрешков“, 
гр. Казанлък на обща стойност 16 229, 89 лв. Новата ограда дава възможност на 
учениците да участват пълноценно и безопасно в спортните дейности по време на 
часовете по физическо възпитание и спорт. 

Изпълнен е проект „Закупуване на обзавеждане за спалните помещения за Дом 
за стари хора, гр. Казанлък ул. Петьо Ганин № 52“ към Фонд „Социална закрила“ при 
МТСП на обща стойност 30 000 лв. Сключен е договор за съвместна дейност № РД04-
13/16.04.2019 г. за 27 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Фонда и 3 000 лв. 
съфинансиране от страна на Община Казанлък. По проекта са доставени 60 бр. 
единични легла с повдигащ механизъм, 60 бр. индивидуални шкафчета и 60 бр. 
матраци. 

В много от детските градини през годината са приключили частични ремонти – 
покрив, огради, водопровод и т.н. За детските градини в инвестиционната програма за 
2019 г. са осигурени средства за детски съоръжения: за ДГ №16 „Роза”, гр. Казанлък; за 
ДГ №13 „Мечо Пух”, гр. Казанлък; за ДГ №1 „Здравец”, филиал в с. Енина; за ДГ № 6 
„Еделвайс”, гр. Казанлък. 

В процес на оценка/изпълнение са следните проекти на Община Казанлък във 
връзка с подобряване на образователната, здравна и социална инфраструктура: 

• Община Казанлък изпълнява ДБФП № BG16RFOP001-5.002-0011-С01 от 
04.02.2019 г. за проект „Изграждане на дневен център за лица с различни форми 
на деменция и техните семейства“ по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020. Общата стойност на договора възлиза на 586 
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890,99 лв., от които БФП е в размер на 553 163,00 лв., а собственият принос е 33 
727,99 лв. Проектът е с продължителност 24 месеца, през които ще се извърши 
преустройство и реконструкция на част от сграда, изпълнена до степен „груб 
строеж“ в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов”, гр. 
Казанлък. С цел да се съхрани цялата сграда и да се осигури безопасността на 
бъдещите потребители, ще се затворят фасадите на втория етаж, като се постави 
дограма, топлоизолират и ще се направи покрив. След приключване на 
строителния процес обособените зали и кабинети за работа ще бъдат оборудвани 
и обзаведени. Дневният център ще разполага и с дворно пространство за 
разходка, почивка и организиране на различни занимания/терапии за 
потребителите на Дневния център. Чрез изпълнение на проекта ще бъде 
изградена инфраструктура за предоставяне на социални услуги на лицата с 
различни форми на деменция в съответствие с Плана за действие за изпълнение 
на Националната стратегия за дългосрочна грижа за периода 2018 – 2021 г. 
Услугите ще осигурят възможност за социално включване и превенция от 
институционализация на лица с деменция и ще се осигури подкрепа на 
семействата и грижа за зависимите членове на семейството.  

• В процес на оценка е проект „Изграждане на социални жилища“ с Входящ 
регистрационен номер: BG16RFOP001-1.024-0005/20.12.2019 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“ по ОПРР 2014 - 2020 г. По проекта се 
предвижда изграждане на 10 бр. социални жилища в гр. Казанлък за лица в 
неравностойно положение на стойност 1 290 502,20 лв. и период на изпълнение 
24 месеца. 

• През 2019 г. предстои реализиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на ДКЦ Поликлиника, гр. Казанлък“ към Национален доверителен 
екофонд (НДЕФ). Общата стойност на проекта е 907 732,92 лева, от които 85% 
безвъзмездна финансова помощ от НДЕФ. Съфинансирането е в размер на 15% 
(150 648,90 лв). Съгласно актуалзиринато обследване за енергийна ефективност 
в сградата ще бъдат изпълнени енергоспестяващи мерки: изолация на покрив, 
изолация на външни стени, изолация на под, подмяна на дограма (врати и 
прозорци), мерки по осветителна инсталация. 

За периода 2014 - 2018 г. са създадени нови/рехабилитирани 27 броя здравни, 
образователни и социални заведения от заложени 10 броя до 2020 г. През 2019 г. 
отчитаме 2 бр. рехабилитирани сгради. 

3.2 Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на 
културата, читалища и др. /0 бр./ 

През 2019 г. е изпълнен проект чрез полученото финансиране в размер на 35 000 
лева за изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на сградата – паметник на 
културата от категория „местно значение“ за „Преустройство, ремонт на покрив, 
фасади, ел. инсталация, ВиК инсталация и отоплителна инсталация с топлоизолация на 
стени от вътре на Профилирана Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ гр. 
Казанлък“. Проектът е подготвен от Община Казанлък, одобрен и финансиран от 
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Министерството на културата по Програма за предоставяне на целева финансова 
подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни 
ценности. След изпълнение на проекта, Община Казанлък има техническа готовност да 
търси финансиране за изпълнение на ремонтните дейности.  

В Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2020 г. е включен ремонт 
на Бозвелиева къща – Филиал 1 на Общинска библиотека „Искра“ на стойност 33 хил. 
лв., с който се очаква да се постигне заложеният индикатор за периода. 

За периода 2014 - 2018 г. са отчетени 5 обекта, като до 2020 г. са заложени 6 
броя модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата. За 2019 г. 
отчитаме 0 броя.  

3.3 Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за 
професионален спорт и спорт в свободното време /6 броя/ 

През 2019 г. са изградени/реконструирани следните обекти: 

 Благоустроено е междублоковото пространстранство между бл. 60, 51, 52, 53 и 
бл. 46 в ж.к. „Изток“ с алеи, озеленяване и поставяне на детски съоръжения на стойност 
323 580 лв. в края на 2018 г. и през 2019 г. е облагороден парк в ж.к. „Изток” до блок 60 
с допълнителни детски съоръжения, ударопоглъщаща настилка и фитнес уреди на 
открито за 18 841 лв. Алеите са основно асфалтирани, изградена е пътната връзка към 
блок № 60. Предприетите мерки до голяма част са подпомогнали за овладяване на 
проблемите с дъждовните води. 

 През 2019 г. е открито обновено парковото пространство между ул. „8-ми март“, 
ул. „Хан Кубрат“ и ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Казанлък или т. нар. „Дервишева 
градинка“. Обектът се състои от новоизградена детска площадка и съоръжения, 
спортно игрище, паркови съоръжения, нови тротоарни настилки и ново парково 
осветление. Оформени са короните на дългогодишните широколистни дървета в 
района. Общата стойност на изпълнените дейности е 56 500 лева, финансирани от 
бюджета на Община Казанлък. 

 В началото на учебна 2019/2020 година са открити нови, облагородени 
площадки за игра в Детска градина №8 „Юрий Гагарин“ и Дневна детска ясла №4 
„Пролет“ в Казанлък, финансирани от Инвестиционната програма на Община Казанлък 
за 2019 година на стойност общо 96 052 лева. 

 На 21 октомври 2019 г. официално е открит напълно обновеният училищен 
басейн „Антим Спорт“ в двора на СУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък. Дружеството 
„Аква Соул“ ЕООД е избрано да стопанисва обновения закрит басейн за период от 10 
години. Басейнът е изцяло реновиран, подменена е климатичната инсталация, 
извършена е смяна на подовите настилки в залата с плувния басейн, поставена е 
специална минерална мазилка на стените на басейна. Съблекалните към басейна са с 
нови подови и стенни настилки и обновено обзавеждане в съблекалните. Санитарните 
възли също са ремонтирани. Басейнът е с размери 19,50×7,50 м, с подходяща 
температура на минералната вода в него и с безопасни технологии за пречистване на 
водата. Сформирани са групи за обучение по плуване, като за сигурността на 
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посетителите се грижат и спасители. Подсигурени са тренировъчни и спасителни 
средства, както и места за кратка почивка.  

 В началото на 2019 г. е завършен обект „Изграждане на съблекалня на футболен 
спортен терен - гр. Крън” на стойност 46 383 лв. от Инвестиционната програма на 
Община Казанлък. 

На 11.09.2019 г. с ритуал „Първа копка“ е дадено началото на изграждане на 
Тренировъчен мини футболен комплекс в Казанлък до стадион „Севтополис”. 
Стойността на спортното съоръжение е близо 800 хил. лева и се изгражда от 
Българския футболен съюз. По проект се предвижда изграждането на три игрища 25 на 
40 метра, с възможност за обединяване в голямо футболно игрище с размери 64 на 40 
метра. Предвидено е полагане на настилки на новите игрища, ново озеленяване, с най-
модерна изкуствена трева по сертификатите на ФИФА, изграждане на ограда, 
конферентна зала, кафе-клуб на футболния деятел, прилежаща инфраструктура – 
трибуни за близо 110 души, съблекални, осветление, офис и паркинг. Комплексът ще 
бъде ползван основно за подготовка на детските школи в Казанлък, за провеждане на 
училищни първенства, както и за любителите на футбола, които желаят да упражняват 
този спорт в свободното си време. 

До 2020 г. са предвидени 2 спортни обекта. Общо за периода 2014 - 2018 г. 
нарастването е 12 броя. През 2019 г. отчитаме 6 броя спортни обекти за професионален 
спорт и спорт в свободното време. 
 

3.4. Население, облагодетелствано от подобрена социална, 
образователна и здравна инфраструктура, в % от общото население 
/+0,40%/ 

Процентът се изчислява на базата на всички лица, облагодетелствани от нови/ 
рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения от Индикатор № 3.1.: 

− ремонт на ДГ №17 „Славейче“ - облагодетелствани 195 души, в т. ч. деца и 
персонал.  

− ремонт в Дневна детска ясла № 6 „Надежда“ – облагодетелствани 79 деца и 
персонал. 

− Ремонт по проект „Патронажна грижа в Община Казанлък“ – облагодетелствани 
29 души назначен персонал и екип за изпълнение на проекта. 

В процентно увеличение, нарастването за 2019 г. е 0,40% от общото население. 
За периода 2014 - 2019 г. увеличението е общо 25,50%,  като е заложено 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/+1,23% / в т. ч.: 

Лицата, включени от Дирекция „Бюро по труда“ - Казанлък в обучение за 
придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда за 2019 г., са 9 души в 
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следните области „Дигитална компетентност“, „Инициативност и предприемачество“, 
„Обществени и граждански компетентности“ за период от 5 до 7 учебни дни. 

Лицата, включени в образование за придобиване на компетентности в 
съответствие с пазара на труда, са всички ученици от 12 клас от паралелки с 
професионална насоченост в ПГ „Иван Хаджиенов“, Професионална гимназия по лека 
промишленост и туризъм, Професионална гимназия по транспорт и транспортен 
мениджмънт и НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ - Казанлък – общо 287 ученици.  

Успешно се прилага вече пета година проект за дуално обучение в една от 
професионалните гимназии в гр. Казанлък -  ПГ „Иван Хаджиенов“. Училището работи 
с местни фирми, където учениците получават практически умения и придобиват нови 
знания, които са съобразени с конкретни работни места, търсени от работодателите. 

Също така, откритият през 2017 г. Технически колеж – Казанлък, който е 
структурно звено на Техническия университет - София, обучава студенти за 
придобиване на висше образование, степен „Професионален бакалавър” със срок на 
обучение 3 учебни години. Целта на обучението е подготовка на кадри за общото и 
специалното машиностроене и машиностроенето, свързано с хидравликата и 
пневматиката и за всички отрасли на икономиката на длъжности, изискващи висше 
образование. За учебната 2018/2019 г. броят на студентите втори курс е 74 студента в 4 
учебни групи и първи курс 55 студента в 4 учебни групи. 

Заложено е 10% увеличение до 2020 година, като само за 2019 година обучените 
лица представляват 1,23% от населението в трудово активна възраст. 

Общо за периода 2014 - 2019 година за лица, включени в образование и 
обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда бележи 
увеличение от 8,89%.  

3.5 Брой курсове за професионална квалификация и 
преквалификация на безработни /48 броя/ 

Дирекция „Бюро по труда“ - Казанлък ежегодно провежда курсове за 
придобиване на квалификация и преквалификация на безработни. През 2019 г. са 
проведени 48 курса за „Текстообработване“, „Заваряване, „Ел. инсталации“, 
„Компютърна графика“, „Оперативно счетоводство“, „Производство на културни 
изделия и напитки“, „Офис секретар“, „Административно обслужване“, „Маникюр, 
педикюр и ноктопластика“ с продължителността от 40 до 122 учебни дни. 

Целева стойност до 2020 година е 20 броя, като всяка година отчетеният брой 
надвишава заложените стойности. 

3.6 Брой нови фирми, започнали своята дейност /196 бр./ 
По данни на НСИ за 2018 г., фирмите в община Казанлък са 3 228 броя, като 

броят им към базовата 2011 г. е 3 032 (или нарастване от 196 броя).  

През 2018 г., спрямо данните за предходната година, отчитаме общо увеличение 
от 107 предприятия. Най-голям дял заемат микро предприятията, като броят им се е 
увеличил 116 броя спрямо предходната година. Намаление се наблюдава в броя на 
малките и средните предприятия общо с 9 броя, докато големите остават същият брой. 
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Очакваното увеличение до 2020 година е 20 броя, като за всяка отчетена година, 
броят им се увеличава значително. Тенденцията е за увеличаване/преструктуриране 
предимно на микро и малките предприятията, докато броят на големите и МСП си 
остава постоянен. 

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 /14,76 км/ 

Асфалтирането на пътната мрежа през 2019 г. е извършено основно чрез 
Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2019 г., съгласно Приложение № 13 
и осигурено държавно финансиране с Постановление № 315 на Министерски съвет от 
19.12.2018 г. 

През 2019 г. общо рехабилитираните улици нарастват с 14,76 км. Заложената 
стойност за този индикатор е увеличение от 60 км до 2020 година.  

За периода 2014 - 2018 г. общо са асфалтирани 59,7 км. Като добавим данните до 
момента към края на 2019 г. асфалтиранта пътна мрежа се е увеличила общо на 74,46 
км. 

4.2. Население с подобрен транспортен достъп /+99.6%/ 
Спрямо данните за асфалтирането от Индикатор 4.1., жителите във всички 

населени места от община Казанлък, с изключение на с. Голямо Дряново, са 
облагодетелствани от подобрен транспортен достъп поради това, че през 2019 г. не е 
предвидено асфалтиране в това населено място. 

До 2020 г. са заложени 25%, като през 2019 г. отчитаме, че 99,6% от населението 
е с подобрен транспортен достъп. 

4.3. Разширена и реконструирана ВиК мрежа /7,94 км/ 
През 2019 г. е изпълнен проект „Реконструкция на част от водопроводната 

мрежа на ж.к. „Изток“, гр. Казанлък, обл. Ст. Загорa, III-ти етап“. Дейностите включват 
строителство на 1,383 км водопроводна мрежа и прилежащите съоръжения. Общата 
стойност е 411 079 лв. без ДДС, осигурени от Държавния бюджет. Подмяната на 
водопровода в тази част на кв. „Изток“ е с цел последващо асфалтиране на улиците 
„Толиати“ и „Олимпиада“, планирано в бюджета на Община Казанлък. 

Реконструираната водопроводна мрежа, изпълнена през 2019 г. от ВиК - Стара 
Загора, е общо 6,483 км, както следва: 

− гр. Казанлък: бул. „23-ти ПШП“, УПИ 1 „Юнимет“ ЕООД - 0,170 км; ул. 
„Тракия“ - 0,074 км; ул. „Зора“ - 0,142 км; кв. „Васил Левски“, бл. 47 - 0,124 
км; ул. „Христо Ботев“ - 1,229 км; хотел „Зорница“ - 1,989 км; ул. 
„Опълченска“ - 0,480 км; ул. „Граф Игнатиев“ - 0,360 км; ул. „Есперанто“ - 
0,210 км; ул. „Христо Смирненски“ - 0,280 км; 

− с. Долно Изворово, кв. Средно Изворово, дренаж - 0,275 км; 
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− с. Хаджидимитрово, изпускател - 0,039 км; ул. „Свобода“ - 0,265 км; 
− гр. Крън, ул. „Бончо Митев“ - 0,228 км; 
− гр. Шипка, ул. „Ген. Радецки“ - 0,309; 
− с. Бузовград, индустриална зона 0,194, ул. „9-ти септември“ - 0,069 км; 
− с. Енина, ул. „Опълченска“ - 0,046 км. 
Реконструкция на канализационна мрежа - гр. Казанлък, ул. „Бяло море“ - 0,072 
км. 

Общо за предходните отчетни години реконструираната/новоизградената ВиК 
мрежа е 20,9 км от предвидено нарастване от 20 км до 2020 г. С увеличението през 2019 
г. от 7,938 км, индикаторът е преизпълнен, като отчетената общо 
реконструираната/изградената ВиК мрежа до момента е 28,838 км. 

4.4. Разширяване на газоснабдителната мрежа в битовия сектор 
/17,56%/ 

През базовата 2013 г. изградената газоснабдителна мрежа в битовия сектор е 37 
км. Общо за периода от 2013 г. до 2018 г. са изградени 12,7 км газоснабдителна мрежа. 
През 2019 г. има увеличение от 6,5 км или в проценти, спрямо базовата година, 
увеличението е 17,56%.  

Общо за периода разширяването на газоснабдителната мрежа в процентно 
съотношение, спрямо 2013 г., е 51,89% 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, като през 2019 г. отчитаме 0 броя.  

През 2020 г. Община Казанлък има възможност да изгради такава сиситема, като 
кандидатства съвместно с други общини по Програма LIFE за адаптация към 
изменението на климата, подпрограма „Действия за климата“, Адаптация към 
изменението на климата,  Приоритет 3 „Устойчиво управление на водите и 
предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и 
наводненията“. 

4.6. Създадени/обновени градски зелени площи - % от зелените площи 
/0,015%/ 

Общо създадени и обновени зелени площи през 2019 г. са в размер на 946 кв.м. 
за изпълнени два проекта по Национална кампания „За чиста околна среда - 2019 г.“ на 
тема „Обичам природата - и аз участвам“ към Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда, както следва: 

- Проект „Парк „Кулата“ – място за отдих и игри“ – Етап 1, гр. Казанлък на 
Община Казанлък, ДБФП № 12656/13.05.2019 г. в размер на 9 971,90 лв. В 
рамките на проекта е създадена зона за отдих и игри с площ от 646 кв. м. в имот 
при граници: север и юг – ул. „Емануил Манолов“, запад – ул. „Братя Бъкстон“, 
а на изток – ул. „Тюлбенска“ в гр. Казанлък. 
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- Проект „Занималня на открито от ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък, ДБФП № 
12912/31.05.2019 г. на стойност 5 000 лева. Изграден е кът на площ от 300 кв. м. 
в двора на детската градина, в който ще се провеждат от учители и деца 
различни дейности, игри и експерименти в пряк контакт с природата. 
Занималнята на открито представлява кът с маси, пейки, работна дъска, кошчета 
за разделно събиране на отпадъци, участъци за опитно поле за отглеждане на 
зеленчуци и билки, както и кът за игра с катерушки и пързалки.  

През 2019 г. по инициатива на отдел „Екология и транспорт“ при Община 
Казанлък е извършено залесяване на междублокови пространство в ж.к. „Изток“ 
между бл. № 39, № 44, № 45 и № 47. Засети са широколистни дървета от видовете 
чинар, американски ясен, пенсилвански ясен, явор. 

До 2020 година е предвидено увеличение от 35% на градските зелени площи. 
Общо създадените и обновени зелени площи през 2019 г. имат увеличение от 0,015%, 
спрямо общите зелени площи за града. За периода 2014-2019 г. увеличението общо се 
равнява на 21,89%. 

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

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

Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън, I 
подетап: Изграждане на отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр. Крън - от о.к. 300 
до Преливник“ е финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване 
на околната среда. Стойността на първи подетап е 2 373 510,51 лв., който е приключил 
през 2018 г. Общата стойност на проекта (в четири подетапа) е 13 404 179,57 лв. 

На етап оценка от ПУДООС е проект „Изграждане на ВиК инфраструктура 
за територията на гр. Крън - Втори подетап” на обща стойност 1 944 000 лв., 100% 
безвъзмездна финансова помощ. 

Целевата стойност е 4 броя нови проекти, като напредъкът по индикатора към 
момента е общо 3 броя.  

През 2019 г. отчитаме 0 броя, като с бъдещото изпълнение на проект 
„Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън - Втори подетап” ще 
се достигне целевата стойност на индикатора. 

5.2. Население, обслужено от система за разделно събиране на 
биоотпадъците /100%/. 

През април 2018 г. Община Казанлък е финализирала проекта за изграждане и 
въвеждане в експлоатация на площадка за открито (аеробно) компостиране в редове на 
разделно събрани биоразградими отпадъци („Компостираща площадка“) с количество 
от 2 000 тона годишно. Сключен е договор с „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД за разделно 
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събрани и предварително шредирани от Община Казанлък биоразградими отпадъци. С 
помощта на компостиращата площадка се намалява количеството на депонираните 
биоразградими отпадъци. Предварителното третиране на „зелени“ отпадъци има за цел 
производството на компостен материал. 

През 2019 г. е сключен едногодишен договор със същия предмет на дейност с 
„ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД, поради изтичане срока на предходния договор. За период от 
близо една година от приети 59 080 тона биоразградими отпадъци е произведен 20 360 
тона сертифициран компост. От приети други отпадъци от механично третиране 
(биоразградима фракция - 1849,980 т) произведено количество годно за употреба е 
550,000 т стабилизирана органична фракция. 

Системата за компостиране на биоразградими отпадъци обслужва всички 
населени места в община Казанлък, поради което отчитаме, че през 2019 г. е обхванато 
100% от населението в общината, обслужено от системата за разделно събиране на 
биоотпадъци от предвидени 30% до 2020 г. 

5.3. Население, обучено и информирано за методите и начините за 
намаляване образуването на отпадъците, чрез проведени 
информационни кампании и курсове /15,39%/ 

През 2019 година Община Казанлък е взела участие в Националната кампания 
„Да изчистим България заедно“. По време на кампанията са разпространени 
информационни брошури по институциите от системата на  предучилищното и 
училищното образование в община Казанлък. За всички желаещи са осигурени 
достатъчно количество безплатни чували и ръкавици на всеки един от общо 20-те 
пункта в града. На 10 от местата са събирани едрогабаритни и текстилни отпадъци, 
както и електротехника, излязла от употреба. Други 10 пункта са били предназначени 
за събиране на битови отпадъци и стари дрехи. Сформиран е екип от доброволци от 
Военно формирование 22180, неправителствени организации, представители на 
общинска администрация, общински екопатрули, както и местни фирми, които се са се 
включили в почистването с техника и работна ръка. Предоставена е на гражданите  
информация за всяка фирма в Община Казанлък, която приема различни видове 
отпадъци за рециклиране. На обособени места са приемани едрогабаритните твърди 
битови отпадъци (стари мебели) и излезли от употреба битови електроуреди (печки, 
хладилници, перални и др.), разглобени и на части уреди от битовата електроника; 
стари дрехи в специални контейнери на всички мобилни пунктове. 

През цялата година Общинското предприятие „Комунални дейности и 
поддръжка на инфраструктурата“ приема заявки за доставяне на контейнери за 
строителни отпадъци и старо домакинско обзавеждане срещу заплащане. В същото 
време, се дава възможност на гражданите сами срещу заплащане за количество да 
извозват своите едрогабаритни отпадъци до Претоварната станция.  

Община Казанлък подпомага ежегодно провеждането на ,,Еко фестивал“, 
организиран от СНЦ ,,МЦР-Взаимопомощ“. Сред дейностите на фестивала и през 2019 
г. бяха почистване на парк ,,Тюлбето“, организиране на арт работилници, конна езда, 
огнено шоу и много забавления за малки и големи. 
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През 2019 година чрез проведените кампании за почистване и рециклиране на 
отпадъци и информационните кампании, провеждани по учебните заведения през 
годината се отчита, че всички ученици по училища и деца в детските градини на 
територията на общината са информирани и са взели пряко участие в инициативи за 
намаляване на отпадъците на територията на общината - общо 11 506 лица, вкл. 
деца/ученици и персонал. 

Заложената целева стойност е 90% от населението да бъде информирано и 
обучено към 2020 година за прилагането и разпространяването на методите за 
намаляване на отпадъците. През 2019 г. са информирани 15,39% от населението, като 
общо за периода се отчита нарастване от 70,53%. 

В началото на 2020 г. е приета нова Наредба № 23 за управление на отпадъците 
на територията на община Казанлък с Решение № 55/28.01.2020 г. на Общински съвет – 
Казанлък. С нея се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, в това 
число разделното събиране, транспортирането, претоварването, оползотворяването 
и/или обезвреждането на битови, строителни отпадъци, биоотпадъци, опасни битови 
отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на община Казанлък. 
Дават се ясни и точни определения за различните термини и понятия и задължава 
Кмета на Общината да популяризира различните инициативи по отношение на 
управлението на отпадъците в сайта на общината или местните медии. Въвежда се и 
задължително провеждане на разяснителни кампании или на акции за събиране на 
едрогабаритни отпадъци, стари елктроуреди, дрехи и други битови отпадъци с 
активното участие на гражданите. 
 

5.4. Обновен жилищен фонд /1,17%/ 
По данни на НСИ, на територията на община Казанлък за 2018 г. има 38 5347 

жилища. Спрямо 2011 г. броят им е нараснал с 584 жилища, от които 529 броя в гр. 
Казанлък и 55 броя в останалите населени места в общината. 

По Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради са обновени 348 жилища през 2018 г. Общият брой обновени жилища по 
Програмата към 2018 г. е 1 508 жилища в 19 жилищни сгради в гр. Казанлък със 
сключени договори с Банката за развитие. 

Обновеният жилищен фонд за периода от 2011 г. до 2018 г., спрямо общия 
жилищен фонд в община Казанлък, има нарастване от 5,51%, като се предвижда 15% 
увеличение до 2020 г. Увеличението на обновения жилищен фонд само за гр. Казанлък 
за същия период е 8,20%. 

През 2018 година в процентно съотношение обновените жилища представляват 
1,17% от общия жилищен фонд на община Казанлък и 1,72% от жилищния фонд на 
град Казанлък. 

7 Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и 
жилищата към 1.02.2011 година, 
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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/ 

Създаване на нови контакти и сътрудничество през 2019 г.: 

Все по-тясна е връзката между образованието и бизнеса, благодарение на 
въведеното дуално обучение и подготвката на квалифицирани кадри за бизнеса в 
района чрез обучение на студенти в Техническия колеж - Казанлък.  

Новото през 2019 г. е създаването на търговско дружество за изграждане на 
индустриална зона в Казанлък. През септември 2019 г. е избран и управител на 
„Индустриална зона“ ЕООД, като дружеството е стартирало дейността си с цел 
привличане на български и чуждестранни инвеститори, което ще спомогне за 
разрастване на бизнеса в Казанлък и ще отвори още много нови работни места. 

Община Казанлък изпълнява проект към Европейска комисия, съгласно 
Споразумение № Д09-19/24.09.2019 г. (AGREEMENT №INEA/CEF/WiFi4EU/2-
2019/026259-042353) за насърчаване безплатния достъп на граждани и посетители на 
обществени места до безжичен интернет (Wi-Fi) като паркове, площади, обществени 
сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи. Проектът е на стойност 15 000 евро под 
формата на ваучер, със срок на изпълнение от 24.09.2019 г. до 24.03.2021 г. 

Проект „Патронажна грижа в Община Казанлък“, АДПБФП № BG05M9OP001-
2.040-0115-C01/09.07.2019 г. по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е на стойност 366 
536,48 лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ и продължителност от септември 
2019 г. до януари 2021 година. В рамките на проекта се предоставят почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални услуги на 142 нуждаещи се лица с увреждания и 
възрастни хора, живеещи на територията на община Казанлък. Чрез дейностите на 
проекта ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване 
на хората с увреждания и лицата, навършили 66 години. В допълнение на почасови 
мобилни интегрирани здравно-социални услуги, със средства от бюджета на Община 
Казанлък, се осигурява дистанционно телемониторингово наблюдение за 
потребителите на патронажната грижа. Проектът ще се реализира в съответствие със 
заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на 
Националната стратегия за дългосрочна грижа. 

Заложени са 2 броя нови проекти до 2020 година. До края на 2018 година има 
отчетени общо 9 проекта в тази насока, а през 2019 г. отчитаме още 3 броя. 

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

През 2019 г. не са осъществени публично-частните партньорства.  

В изпълнение на решение № 24/19.12.2019 г. на Общински съвет, Община 
Казанлък се включи в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Регионален 
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иновационен център „Казанлък“ в партньорство с 6 търговски дружества, 1 висше 
учебно заведение и 1 НПО за изграждане на РИЦ в рамките на проект  по процедура 
BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове 
(РИЦ)“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

С Решение №1116 oт 25.07.2019 г. на Общински съвет - Казанлък, Протокол № 
57 е взето решение за учредяване на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД, гр. 
Казанлък, с едноличен собственик на капитала - Община Казанлък. Дружеството има 
предмет на дейност: изграждане, управление и развитие на индустриални зони, 
отдаване под наем на дълготрайни активи, консултантска, маркетингова, рекламна 
дейност, посредничество. С изграждането на тази Индустриална зона се цели 
привличането на инвеститори, на които се предлагат терени с изградена 
инфраструктура за развитие на бизнеса. С дейността на дружеството се очаква и да се 
осъществят публично-частни патньорства в бъдеще. 

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

През ноември 2019 г. по бюджетна линия „Техническа помощ за Община 
Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), в 
изпълнение на дейност „Участие в програми за обмен на опит и добри практики“ е 
проведен обмен на опит и добри практики в гр. Сент Ерблен, Франция. В обмена са се 
включили служители от общинска администрация, които в рамките на 4 дни са 
обменили добри практики на тема „Социална инфраструктура и социални дейности“, 
във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 г. 

В периода 21-22 февруари 2019 година е проведена първата среща на 
партньорството под егидата на Градския дневен ред на ЕС на тема „Култура и културно 
наследство“ в Берлин, Германия. На срещата представители на Община Казанлък, в 
качеството си на официални партньори, са представили презентация за културното и 
историческото наследство на град Казанлък. Срещата е положила старта на 
съвместната работа на партньрите, чиято цел е да изведат и да предложат методи за 
преодоляване на предизвикателствата и пречките на европейско ниво, които стоят пред 
развитието на културата и културното наследство в съвремения свят.  

През март 2019 г. е представена изложба от 17 външни пана, представящи 
богатото културно-историческо наследство на казанлъшкия край, както и традиционния 
Фестивал на розата, поставени пред Посолството на Република България в полската 
столица Варшава. Участието е по предложение на извънредния и пълномощен 
посланик на Република България в Република Полша Н.пр. Емил Ялнъзов. Преди това 
експозицията е представена на полската публика в изложбеното пространство на най-
посещавания Парк-музей „Лаженки Крулевские“. 

За периода 2014-2018 г. са стартирали 11 броя нови проекти, като за 2019 г. 
отчитаме 3 броя. До 2020 г. са заложени 4 броя, като се отчита преизпълнение по този 
индикатор. 
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Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация 

7.1. Брой новопроведени семинари, обучения и информационни 
кампании на общинската администрация по проблемите на 
регионалното развитие /2 броя/ 

През 2014 - 2018 г. са проведени 13 броя семинари, обучения и информационни 
кампании по проблемите на регионалното развитие, от общо 8 заложени до 2020 
година. За 2019 г. отчитаме 2 броя, а именно: 

• Община Казанлък беше домакин на Националната среща на общинските 
предприятия и търговски дружества,  проведе на съвместно с НСОРБ-Актив на 
21 и 22 февруари 2019 г. По време на Форума се даде възможност да се 
дискутират решения за по-добро и ефективно управление и изпълнение на 
стопанската дейност на общините, да се сподели опит и да се насърчат усилията 
на общинските предприятия и търговските дружества да предоставят 
качествени, достъпни и конкурентни услуги. 

• В периода 10-11 май 2019 г. в Казанлък е проведена Научна конференция 
„Българската маслодайна роза и етерично маслените култури – история, 
традиции, наука, икономика“, посветена на 150 години Българска академия на 
науките. Основен организатор на форума е Регионален академичен Център – 
Казанлък. В рамките на два дни представители на академичната общност в 
България представиха свои доклади и научни разработки, като първата част на 
конференцията премина под мотото „Българска маслодайна роза, етерично 
маслени култури, биоразнообразие – уникалност и научни подходи“. Втората 
част на конференцията бе под наслов „История, култура, икономика в Розовата 
долина“.  

7.2. Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по 
Структурните фондове /3 броя/ 

През 2019 г. има три сключени договори за безвъзмездна финансова помощ за 
участие в проекти, финансирани от Структурните фондове, както следва:  

 Проект „Светът на траките“, АДПБФП №BG16RFOP001-6.002-0002-C01 от 
26.11.2019 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., 
Приоритетна ос 6 „Регионалeн туризъм“ по Процедура „Развитие на 
туристически атракции“. Проектът е на обща стойност 8 657 364,83 лв., в т.ч. 
комбинирано финансиране на БФП - 6 735 429,83 лв. и финансов посредник 
- 1 921 935,00 лв. 

 Проект „Патронажна грижа в Община Казанлък“, АДПБФП 
№BG05M9OP001-2.040-0115-C01/01.09.2019 г. по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по 
Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания - Компонент 2“. Размер на БФП - 366 536,48 лв. и срок на 
изпълнение 01.09.2019 - 01.02.2021 г. 
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 Проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни 
форми на деменция и техните семейства“, ДБФП № BG16RFOP001-5.002-
0011-С01/04.02.2019 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, 
Процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 
възрастни и хора с увреждания“. Стойността на проекта е 586 890,99 лв. и 
период на изпълнение 24 месеца от 04.02.2019 до 04.02.2021 г. 

За периода 2014-2018 година са сключени общо 11 договора за безвъзмездна 
финансова помощ за участие в проекти, финансирани от Структурните фондове. През 
2019 г. са сключени 3 договора за БФП.  

Общо предвидени до 2020 година са 15 броя, като индикаторът към края на 2019 
г. е постигнат на 93%, когато отчитаме общ 14 броя сключени договори. 

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, Дирекция „Бюро по труда“, ГРАО и др.); 

− Събиране и поддържане на актуална база данни за социално - икономическото 
състоянието на общината и актуален Профил на общината; 

− Създадена база данни за отчитане стойностите на индикаторите, заложени в 
ОПР; 

− Поддържане на актуална справка за всички проекти на територията на общината 
на официалния сайт на Община Казанлък; 

− 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: 

След извършената 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”. Тези индикатори следва да преминат в планирането на 
следващия програмен период. Отчитането им 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: 

- Изготвяне 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., 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 за периода 2014 - 2020 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-страницата 
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; 

- Публични обсъждания на проекта за бюджет на общината и отчет на 
изпълнението му; 

- Годишни отчети за изпълнението на програмата за управление на Община 
Казанлък. 

 

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. 

26 



Общинският план за развитие за периода 2014 - 2020 е съобразен със секторните 
политики в общината и с „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. 
Казанлък“ за периода 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 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 ръководители на всички структурни 
звена от общинска администрация; 

− Доклади до общински съвет за отчет на изпълнение на ОПР;  Доклади до 
общински съвет с проекти за решения относно изпълнение на проекти и мерки от ОПР, 
вкл. обсъждане в постоянни комисии; 

− 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 2019 година 

Резултати от изпълнение на 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 дейност, 
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създаване на привлекателна бизнес среда и подкрепа за малки и средни предприятия, 
използващи местния потенциал. 

По този приоритет се наблюдава значително развитие и подобрение на 
стойностите по заложените индикатори, по които са отчитани ниски стойности през 
предходните години.  

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”.  

Обобщените показатели за Приоритет 1 по индикатори са видни от следната 
таблица: 

Количествени индикатори Мярка 

Базова 
стойност Стойност 

2018/9 г. 

Целева 
стойност 

2020 г. 

Отчетено 
нарастване 

2011/2013 
г. % 

1. Увеличаване на нетните 
приходи от продажби Хил. лв 1 143 682 1 594 856 30% 

увеличение 

39,45%/ 
преизпълнен

ие 
2.Увеличаване на 
чуждестранните преки 
инвестиции от нефинансовия 
сектор  

Млн. 
евро 45,7 75,48 30% 

увеличение 

65,17%  
преизпълнен

ие 

3.Увеличаване на персонала, 
зает с НИРД  Бр. 162 357 30% 

увеличение 

120,37% 
преизпълнен

ие 
4.Увеличаване разходите за 
придобиване на ДМА за 
професионални дейности и 
научни изследвания  

Хил.лв 3 641 17 825  50% 
увеличение 

389,56%  
преизпълнен

ие 

5. Брой нови стартиращи 
иновативни центрове в МСП Бр. 0 33 5 броя нови 

центрове 

467%  
преизпълнен

ие 

 

Резултати от изпълнение на Приоритет 2: Съхранение 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. 

По този приоритет е постигнат значителен напредък в развитието на 
туристическите услуги и утвърждаването на „Долината на розите и тракийските царе“ 
като предпочитана туристическа дестинация не само в България, но и в чужбина. 
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Създадени са и много нови атракции и все по-мащабни събития, които привличат все 
по-голяма публика. Търсят се перспективи и за развитие на  балнео туризма в 
общината.  

Предприети са мерки за реставрация и модернизация на сградите и обектите на 
културата на територията на общината, както и съхраняване, социализация и 
популяризиране на тракийското наследство и подобряване на достъпа до обектите за 
посещения. Популяризират се българските традиции, бит и култура, като за това 
спомагат до голяма степен проекти, свързани с обхвата на читалищните и библиотечни 
дейности.  

Във връзка с изпълнение на Закона за туризма и по инициатива на Община 
Казанлък през 2019 г. е учредена Организация за управление на туристически район 
(ОУТР) „Долина на розите“.  

ОУТР „Долината на розите“, с център Казанлък, е 6-ят регистриран 
туристически район в страната. Според основната и разширена специализация на 
туристическите райони, „Долината на розите“ ще бъде с фокус върху здравния и 
културен туризъм: Балнео, СПА и уелнес туризъм, културно-познавателен и 
фестивален туризъм, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен и рекреативен 
туризъм, винен туризъм. 

 

 

Резултати от изпълнение на 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.  

Подобряват се възможностите за квалификацията и обучение на повече хората в 
области и професии, отговарящи на търсенето на пазара на труда, чрез създаването на 
Технически колеж – Казанлък, дуалното обучение и добрата комуникация на 
институциите с местния бизнес. 

През 2019 г. положително развитие има при увеличение на броя на новите 
фирми в община Казанлък, както и създаването на Индустриална зона в Казанлък. 

През последните години, с изпълнението на проекти за подобряване на 
образователната, здравна и социална инфраструктурата, в едно с увеличаване и 
надграждане на предоставяните съпътстващи услуги и разкриване на нови такива, се 
подобрява и качеството живот в общината.  

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

През 2019 г. се продължава политиката за подобряване на пътната 
инфраструктура в общината, като са предвидени още повече средства за ремонт на 
четвъртокласната пътна мрежа и на тротоарите, както и възстановяване на 
съществуващите велоалеи и изграждане на нови, подобряване на ВиК 
инфраструктурата.  

Резултати от изпълнение на 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. 

По този приоритет значителнен напредък има в обновяването на жилищата в гр. 
Казанлък и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд като цяло, както 
и в подобряване на услугите и информираността на гражданите за опазването на 
околната среда. 

За опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура 
Община Казанлък предвижда множество мерки и проекти през 2020 г. 

Предстои да се въведе модерен екологичен транспорт в гр. Казанлък по проект  
„Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 1“ по ОПРР 2014 - 2020.  

По Инвестиционна програма за климата, схема за насърчаване използването на 
електрически превозни средства, Община Казанлък изпълни Проект за насърчаване 
използването на електромобили, финансиран от Национален доверителен екофонд по 
Договор №020 ЕМ/28.11.2018 г. Стойността на проекта е 80 260 лв. Закупено бе 1 бр. 
изцяло електрическо превозно средство от категория L7e и една допълнителна 
надстройка за поливане - фотоволтаична система за напояване, които се ползват по 
предназначение от Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на 
инфраструктурата“.  

Внесен за предварителен контрол е проект за насърчаване използването на 
електрически превозни средства по Инвестиционна програма за климата-
електромобили 2019 г. към Национален доверителен екофонд за закупуване на 
електрическо превозно средство от категория L7e и надстройка към него за нуждите на 
Община Казанлък за събиране на листа, транспортиране на оборудване, материали и 
консумативи за изграждане, поддържане и почистване на паркове, зелени площи, 
пешеходни алеи на стойност 76 700 лв.  

Предстои сключване на договор за БФП за проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за твърди битови отпадъци на община Казанлък, местност 
„Каракос”, землището на с. Черганово” с Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) на обща стойност 2 652 747,14 лв., от които 190 
734,00 лв. представляват съфинансиране от Община Казанлък. 

30 



Община Казанлък се подготвя да кандидатства с проектно предложение за 
подобряване енергийната ефективност на уличното осветление в населените места на 
територията на общината за стойност от 600 000 евро безвъзмездна финансова помощ 
по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, 
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2014–2021 г. 

Резултати от изпълнение на Приоритет 6: Стимулиране на междуобщинско 
сътрудничество и партньорства 

Този приоритет е ориентиран към подобряване на социалното, икономическото 
и културното сътрудничество, както и сближаване между съседните общини. 

Предприемат се все повече мерки за подобряване на сътрудничеството на 
общината с бизнеса, гражданите и институциите. Подновени са отношенията на 
Община Казанлък с побратимените градове, като се разширява и обхвата на 
създадените международни партньорства. Изпълняват се и проекти за сътрудничество и 
обмяна на опит, както с общини от България, така и със страни от ЕС.  

Резултати от изпълнение на 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. 

По този приоритет има постигнати добри резултати през 2019 г. Сключените 
договори по оперативните програми се увеличават, като в същото време са стартирали 
нови възможности за реализиране на проекти, чрез комбинирано финансиране с 
финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ. 

Повишава се значително ефективността на администрацията и предоставяната 
по-добра функционалност при взаимодействието между граждани и институциите. 

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: Доближаване до средните равнища на развитие в ЕС чрез 
инвестиране в икономика на знанието в качеството на човешките ресурси и в 
техническата инфраструктура; 
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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 междуобщинските 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 за периода 2014 - 2020 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 
Община Казанлък провежда устойчива и целенасочена политика, като се влагат 

усилия както за инвестиции и строителство на територията на общината, така и за 
култура, привличане на туристи и подобряване на качеството и разширяване на обхвата 
на предоставяните услуги на територията на общината.  

Отчетените индикатори показват, че постигнатите резултати през 2019 година, 
спрямо предходните години, бележат напредък. Чрез натрупване и съпоставяне на 
резултатите за отчетните години се очертава конкретна картина за напредъка на 
изпълнението на заложените приоритети и проекти. 

 Отчетените резултати от наблюдението подпомагат и за определяне на развитието 
на общината във всичките й сфери, което допринася за правилната оценка и 
предприемане на мерки за по-нататъшно й развитие. 

 Освен това, обощената информация спомага за отчитането на степента на 
изпълнение на Общинския план за развитие в края на програмния период през 2020 г., 
както и ще подпомогне за очертаването на стратегическата рамка за следващия 
програмен период. 
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