
О Б Щ И Н А    К А З АН Л Ъ К 
 
 
ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 

 

ДОКЛАД 
по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет  

от ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – Кмет на Община Казанлък 
 

Относно: Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински 
план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 година 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад Общински съвет – Казанлък да се произнесе на 
заседанието през месец март 2021 година. 
 
Общинският план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 година (ОПР) 
е приет с Решение №923/23.04.2014 г. на Общински съвет, Протокол №47. 
Стратегическият документ определя общата стратегическа рамка за развитието на 
общината по приоритети и мерки.  
В изпълнение на § 37 и § 39 от Закона за регионално развитие, изменен през март 2020 
година, изпълнението, наблюдението и оценката на Общинските планове за развитие за 
периода 2014 – 2020 година  се довършват по реда, по който са започнали като 
компетентните органи по изпълнението, наблюдението и оценката на плановете 
запазват своите функции, правомощия и отговорности до края на действието на 
съответните документи. 
Съгласно чл.23 и чл.24 от Закон за регионално развитие (в редакцията му, действаща до 
13.03.2020 г.), Кметът на общината организира и контролира изпълнението на 
действащия към момента стратегически документ Общински план за развитие. За 
отчитане изпълнението на Плана се изготвят годишни доклади като Общински съвет 
обсъжда и приема докладите по предложение на Кмета. 
За отчитане напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на 
общината в ОПР е разписана система за изпълнение, наблюдение и контрол за 
ефективното и ефикасното изпълнение на плана. Системата съдържа матрица от 
индикатори за наблюдение, на базата, на която се изготвя Годишен доклад за 
наблюдение. 
След приключване на отчетната 2020 година е събрана информация, относно 
постигането на индикаторите. Източници на информация са регистри и база данни от  
общинска администрация, държавни структури, официални статистически източници. 
На база на получената информация и съгласно Закона за регионално развитие е 
изготвен Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински 
план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 г.  
С оглед изложеното предлагам на Общински съвет - Казанлък следния 



 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местната 
администрация, чл.24 от Закона за регионалното развитие във връзка § 37 и § 39  от 
Закона за регионално развитие, Общински съвет – Казанлък 

 

РЕШИ:  
Одобрява Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на 
Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година. 
 

Приложение:  
Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за 
развитие на Община Казанлък 2014-2020 година. 
 

 Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара 
Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от 
приемането му.  
 Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност. 
 Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по 
чл. 45, ал. 5, изр. 1 от Закона за местно самоуправление и местната администрация в 
седемдневен срок от получаването му.  
 Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен 
съд-Стара Загора 
 
 
Адресат на акта: Кмет на Община Казанлък 
  
Докладчик на заседание на комисиите към Общински съвет- Казанлък – Веселина 
Димитрова, Младши експерт „Стратегическо планиране“ 
 
Докладчик за заседание на Общински съвет – Галина Стоянова – Кмет на Община 
Казанлък 
 
Предоставям доклада и всички материали, приложения към него в електронен вид. 

 

С уважение, 

ГАЛИНА СТОЯНОВА, 
Кмет на Община Казанлък 
 

Съгласувал:  Лилия Цонкова - Заместник-кмет на Община Казанлък; 
Хабибе Богутлиева - Главен експерт „Стратегическо планиране“; 
Миглена Толева-Илиева - старши юрисконсулт. 

Изготвил: Веселина Димитрова, Младши експерт „Стратегическо планиране“  
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Годишен доклад за 2020 година 

За наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община 
Казанлък 2014 – 2020 година 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 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 № 7. 
Стратегическият документ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 
развитие на общината и се разработва за времеви период от седем години. 

 В изпълнение на § 37 и § 39  от Закона за регионално развитие, изменен през 
март 2020 година, изпълнението, наблюдението и оценката на Общинските планове за 
развитие за периода 2014 – 2020 година  се довършват по реда, по който са започнали. 

Съгласно чл. 23 и чл. 24 от предшестващия Закона за регионално развитие, 
Кметът на общината организира и контролира изпълнението на Общински план за 
развитие. За отчитане изпълнението на Плана се изготвят годишни доклади като 
Общински съвет обсъжда и приема докладите по предложение на Кмета. 

Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Общинският план за 
развитие се разработват ежегодно в началото на календарната година за отчитане на 
предходната. През 2020 година е приет Годишен Доклад за 2019 година за наблюдение 
на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014 – 2020 
година, с Решение № 111 / 23.03.2020 г. на Общински съвет – Казанлък. 

Наблюдението на изпълнението на стратегически документи за пространствено 
и регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на 
стратегическото планиране на регионално и пространствено развитие, програмирането, 
управлението и ресурсното им осигуряване.  

За отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за 
развитие на общината е дефинирана система от индикатори по физически и финансови 
характеристики. 

 С цел да се очертаят социално-икономическите промени в община Казанлък към 
края на 2020 година, спрямо предходните години в настоящия доклад е направен 
кратък анализ, както следва: 
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1.1 ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Населението на община Казанлък, по данни на ГРАО към декември 2020 г., по 
настоящ адрес  е 74 180 души. Отчита се намаление от 604 души от предишната 2019 
година, когато населението по настоящ адрес наброява 74 784 души. В общинския 
център - град Казанлък живеят 66,7%, или 49 416 души, от общото население. В 
населените места живеят останалите 33,3%, или 24 764 души, като най-висок брой 
живущи се отчитат в гр. Крън – 3 184 души, с. Копринка – 2 624 души и с. Енина – 2 
298 души.  

Движението на населението в град Казанлък и населените места в общината за 
периода 2014 – 2020 година е видна от следната графика: 

Граф. 1 Движение на населението в община Казанлък за периода 2014 – 2020 
година 

 

 

По възрастова структура 49 247 души от населението на община Казанлък е в 
трудоспособна възраст като от тях 68% са жители на град Казанлък. Делът от 
населението под трудоспособна възраст е 17% от общото население, докато делът на 
населението над трудоспособна възраст е 24%.  

Граф. 2. Възрастова структура на населението в община Казанлък 

2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г. 
гр. Казанлък 50 446 49 899 49 764 49 651 50 053 49 922 49 416
населени места 26 020 25 958 25 814 25 639 25 225 24 862 24 764
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Възрастова структура 

Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст 

Над трудоспособна възраст 



По полова структура от общото население в трудоспособна възраст делът на 
мъжете е с 4 пункта по-висок от този на жените. За населението над трудоспособна 
възраст делът на жените е двойно по-висок от този на мъжете. Тази тенденция се 
запазва като през 2019 година делът на жените над трудоспособна възраст също е 
наполовина по – голям от този за мъжете.  

 
1.2 ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 
 

 По данни на Дирекция „Бюро по труда“- гр. Казанлък към 31.12.2020 година 
икономически активните лица на територията на община Казанлък са 34 403 души. 
Регистрираните безработни лица за община Казанлък са 1 791 души, като спрямо 
данните към края на 2019 година се отчита увеличение от 649 души породило се от 
въздействието, което оказа усложнената епидемична обстановка по повод заболяването 
COVID-19. Равнището на безработица за община Казанлък към края на 2020 година е 
5,2%.  

Регистрираните безработни младежи навършили 29 години представляват 11% 
от общия брой регистрирани безработни лица. Спрямо предходната 2019 година се 
отчита намаление на делът на безработни младежи с 4 пункта.  

Наблюдава се увеличение в абсолютния брой на продължително безработните 
(повече от 1 година) през 2020 година в сравнение с предходната 2019 година. През 
2019 година абсолютния брой на продължително безработните е 7 души, а през 2020 
година е 18 души.  

Таблица 1. Равнище на безработица в община Казанлък 

Община 
Казанлък 

Ик. активни 
лица 

Рег. 
безработни 

Рег. 
безработни 
до 29 г. 

Рег. 
безработни 
над 1 година 

Равнище на 
безработица 

2020 34 403 1 791 192 18 5,2% 
2019 34 403 1 142 160 7 3,3% 
2018 34 403 1 233 224 48 3,6% 
 

1.3 СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
 

 За 2019 година по данни на НСИ на територията на община Казанлък 
функционират 3 339 предприятия. Наблюдава се увеличение от 111 броя спрямо 2018 
година. 

Таблица 2. Групи предприятия според заетите в тях лица 

Групи предприятия 2018 г. 2019 г. Ръст / Спад 
Микро до 9 заети 2 982 3 093 + 111 
Малки от 10 до 49 заети 204 205 + 1 
Средни от 50 до 249 заети 34 35 + 1 

Големи над 250 заети 8 6 - 2 
Общо 3 228 3 339 111 
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Най-големият дял заемат микро предприятията, които представляват 92,6 % от 
общия брой предприятия. Отчита се увеличение от 111 броя микро предприятие спрямо 
2018 година. Увеличение се наблюдава в броя на малките и средни предприятия с общо 
2 броя. Докато при големите предприятия се наблюдава намаление от 2 броя.  

Запазва се тенденцията в община Казанлък най-голям брой предприятия да 
развиват дейност „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. В този сектор 
функционират 1 329 фирми като през 2018 година броят на фирмите са се увеличили с 
52 броя. Заетите лица в сектора също се увеличават с 83 души. Приходите от дейността 
също бележат нарастване от 33 768 хил. лв. 

Преработващата промишленост заема второ място по брой предприятия - 
работещите в сектора фирми наброяват 437 броя фирми. Наблюдава се увеличение от 
10 предприятия спрямо 2018 година. Заетите лица в Преработващата Промишленост 
представляват най-голям дял от всички заети в общината. В сектора работят 16 443 
души или 63,5 % от всички заети.  

Икономическото развитие за периода 2014 – 2019 може да бъде проследена от 
следната таблица: 

Таблица 3. Основни икономически показатели за отчетените нефинансови 
предприятия за периода 2014 – 2019 година в община Казанлък. 

Показатели Предприятия Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

НПП ДМА 

Мярка Брой Хил. лв. Хил. лв. Хил. лв. Хил. лв. 
2014 г. 3 048 878 205 1 268 969 1 185 559 610 793 
2015 г. 3 080 1 007 941 1 396 316 1 293 215 643 281 
2016 г. 3 107 1 205 769 1 634 060 1 542 325 681 249 
2017 г. 3 121 1 428 513 1 865 581 1 697 997 739 580 
2018 г. 3 228 1 384 327 1 822 834 1 594 856 735 580 
2019 г. 3 339 1 360 596 1 843 220 1 645 316 796 640 

 

Данните отчитат доказателство за стабилното икономическо развитие на община 
Казанлък. За периода 2014 – 2020 година се отчита 9,4% увеличение на броя работещи 
предприятия в община Казанлък. Най-голямо увеличение се наблюдава в 
произведената продукция, където увеличението е 54,9%. Наблюдава се увеличение и в 
останалите показатели – приходи от дейността – увеличение от 45,3%, нетни приходи 
от продажби – увеличение от 38,8%, ДМА – увеличение от 30.4%. 

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА 
ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
 

 Главната стратегическа цел на развитието на община Казанлък за периода 2014-
2020 година 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 стратегическа цел отразява общинската специфика и индивидуалност и 
отчита желаното развитие на общината като органично пространство от областната и 
националната територия, реализиращо динамично и устойчиво развитие с подобрено 
качество на живота и съхранена идентичност на природното и културното наследство. 
В целта е заложено постигането на просперитет и устойчиво развитие във всички сфери 
- в икономическата, в социалната и в екологическата сфера, както и в пространствената 
структура на общината. 

 Изпълнението на Главната цел се основава на принципа за партньорство между 
всички институции, заинтересовани страни и гражданското общество, и принципа за 
координация между управленските звена на всички равнища, отговорни за постигането 
на очакваното състояние на общината към края на плановия хоризонт - 2020 година.  

 За целите на наблюдението и оценката е изградена система съгласно 
нормативните изисквания и стандарти, която включва формите и начините за събиране 
на информация и индикаторите за наблюдение, органи за наблюдение и организация на 
работата по наблюдението и оценката, както и система на докладване и осигуряване на 
информация и публичност. 

 Системата от индикатори за наблюдение и оценка има крайна цел да повиши 
ефективността и ефикасността на използването на материални, финансови и човешки 
ресурси. 

 С подбраните специфични количествени индикатори за наблюдение се отчита 
постигнатия напредък за 2020 година по изпълнението на специфичните цели и 
приоритети за развитие на Община Казанлък, както следва: 

 

 

1.1 Увеличаване на нетните приходи от продажби / + 43,86% / 

Отчитането на индикатора се изчислява на база нетните приходи през 2011 година – 
1 143 682 хил. лв. 

По данни на ТСБ, през 20191 година нетните приходи от продажби са на стойност 
1 645 316 хил. лв. Отчита се ръст на стойността с 501 634 хил. лв., което представлява 
43,86% увеличение от базовата 2011 година. 

Заложената стойност от 30 % увеличение от базовата 2011 година е преизпълнена. 

 

 

 

1   Националния статистически институт (НСИ) и отдел „Стратегически изследвания“ - Стара Загора (ОСИ) 
към ТСБ – Югоизток. предоставят данни за предходната 2019 година, докато за индикаторите, които не 
се отчитат с данни от статистиката, е предоставена информация към 2020 г. 

ПРИОРИТЕТ 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, 
технологично обновяване и повишена конкурентоспособност. 
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1.2 Увеличаване на чуждестранните преки инвестиции от нефинансов сектор 
/+90,95% /  

Увеличението се изчислява на база стойността на чуждестранните преки 
инвестиции от нефинансовия сектор през 2011 година – 45,7 млн. евро.  

Към 31.12.2019 година, по данни на ТСБ, стойността на чуждестранните преки 
инвестиции от нефинансовия сектор е 87, 266 млн. евро. Увеличението е с 41,566 млн. 
евро. В процентово съотношение това представлява 90,95% увеличение. 

При заложеното увеличение от 30%  до 2020 година и спрямо данните към 2019 
година се отчита преизпълнение от 60,95%. 

1.3 Увеличаване на персонала, зает с НИРД  / + 132% / 

Отчитането на индикатора се изчислява на база заетите с НИРД през 2012 година – 
162 лица. 

По предварителни данни от ТСБ за 2019 година персонала, зает с 
научноизследователска и развойна дейност наброява 376 лица. Наблюдава се ръст в 
броя заети от 214 лица. Това представлява 132% увеличение от 2012 година.  

Заложената стойност от  30% увеличение на персонал, зает с НИРД е преизпълнена. 

1.4 Увеличаване на разходи за придобиване на ДМА за професионални дейности и 
научни изследвания / + 442% / 

Увеличението се изчисля на база данните от базовата 2011 година, когато разходите 
за ДМА са на стойност 3641 хил. лв. 

Към 2019 година разходите за ДМА за професионални дейности и научни 
изследвания са на стойност 19 747 хил. лв. Отчита се увеличение от базовата 2011 
година с 16 106 хил. лв. В процентово съотношение това представлява 442% 
увеличение. 

Отчита се преизпълнение на заложените 50% до 2020 година от 392%.  

1.5 Брой на нови стартиращи иновативни центрове в МСП / 0 бр. / 

Към края на 2020 година, по данни на ИСУН 2020, на територията на община 
Казанлък по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е стартирал 1 
проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“: 

• Подобряване на производствения капацитет на Сонитех ООД 

По проекта се предвижда инвестиция в закупуване на високотехнологично 
оборудване, което ще позволи да се  стартира производство на сложни изделия с висока 
стойност. Проектът ще приключи през 2021 година. 

За периода 2014 – 2015 година, по данни на ИСУН 2007-2013, са приключили общо 
5 проекта по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българката 
икономика“ 2007-2013 за стартиращи иновативни центрове.  
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Към 2020 година, през програмния период има стартирали общо 33 проекта за 
иновации в МСП, от които са приключили 29 проекта от заложените 5 бр. към 2020 
година. 

 

2.1 Увеличаване на броя на реализираните нощувки / +189, 9% / 

 По този индикатор следва да се отчете 100 % увеличение от броя на реализирани 
нощувки спрямо базовата 2011 година, когато по данни на НСИ са реализирани 18 020 
нощувки. 

 За  2019 година, по данни на ТСБ, реализираните нощувки на територията на 
община Казанлък са 52 236, от които 33 977 са на български граждани, а 18 259  на 
чужденци. Към 2019 година в община Казанлък има 18 места за настаняване с общо 901 
легла. Отчита се 17,1% използваемост на легловата база. 

  Наблюдава се увеличение от 12 843 нощувки от предходната отчетена 2018 
година, което представлява 32,6 % увеличение. А от базовата 2011 година се отчита 
преизпълнение на целевата стойност от 189,9%. 

2.2 Брой туристически атракции създадени/подобрени / + 1 бр. /  

 Най-значимите културни събития и празници в община Казанлък са: Фестивалът 
на розата; Празници в Долината на тракийските царе, Чудомирови празници; 
Музикален празник „Академик Петко Стайнов“. Туристическите продукти и атракции 
се надграждат и обогатяват всяка година, чрез което се допринася за опазването и 
съхранението на културната традиция и създаването на нови висококачествени и 
конкурентни културни продукти. 

През 2020 година поради разразилата се пандемия с COVID-19 голяма част от 
планираните културни събития и атракции са отменени или проведени, но в по-
ограничен мащаб от този, в който традиционно се провеждат.  

Въпреки всички усложнения през 2020 година Община Казанлък 
подобри/създаде:  

• Честването на 117-я Фестивал на розата протече под мотото „Царица иде – всеки 
да я види“, за да спази многогодишните традиции и да достигне безопасно до 
всяко кътче на столицата на Розовата долина. За първи път в своята история 
конкурсът за най-красивата абитуриентка в столицата на Розовата долина се 
проведе онлайн. Създаден бе сайт за регистрацията на претендентките, за 
гласуване от гражданското общество на община Казанлък и за информация 
относно предишните конкурси. Община Казанлък поздрави жителите за 
Празника на града с пищно цветно пано от 72 000 розови цвята, обединени в 
една красива роза – символ на единството на всички жители на общината в една 
общност, която тачи и празнува своите традиции и във време на пандемия. 
Голямата роза от хиляди свежи цветове бе разгърната пред Музей на розата в 

ПРИОРИТЕТ 2. Съхранение и социализация на културното наследство, 
развитие на устойчив туризъм  
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парк „Розариум“ за радост на всички. Събитието беше обект на широк медиен 
интерес от страна на национални и местни телевизии. Най-очакваното и 
атрактивно събитие - шествието на Царица Роза 2020 премина за първи път не 
само през центъра, но и през целия град. Макар и в много по-малък мащаб и с 
променена заради условията концепция, то стигна до всеки казанлъчанин и 
създаде празнично настроение. 

По този индикатор се отчита преизпълнение на заложените 4 бр. подобрени/създадени 
туристически атракции. Към 2019 година са отчетени 18 броя туристически атракции, 
създадени или подобрени, за 2020 година се отчита увеличение с 1 брой. 

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

 За популяризирането на туристически дестинации в община Казанлък на база 
културно-историческо наследство са стартирали следните дейности през 2020 година:   

•  От 2020 година експозициите на Исторически музей „Искра“, Музея на розата и 
пет от тракийските гробници - Казанлъшката тракийска гробница, Голямата 
Косматка, Оструша, Шушманец, Голяма Арсеналка могат да бъдат разгледани 
на сайта на музея чрез 360-градусова виртуална обиколка. 

• Реновиран е обектът „Яхната“ – част от Исторически музей „Искра“. Обектът 
представя един специфичен и характерен за Казанлъшко поминък – 
маслопроизводството. Яхната е с възможност да се превърне в част от един 
туристически маршрут между копието на Казанлъшката гробница и 
Етнографски комплекс „Кулата”. 

• Продължават дейностите по проекта по оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ за изграждане на 
туристически комплекс, атракционен парк „Светът на траките“ и продължаване 
на съществуваща велоалея до гр. Шипка – Проектът е одобрен за финансиране 
през 2019 година  и изпълнението му стартира със започване на възстановителни 
дейности по Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“ и с изграждане 
на велоалея от Крън до Шипка. Създаването на интегриран туристически 
продукт, обединяващ тракийските гробници в Долината на тракийските 
владетели е предпоставка за развитието на конкурентоспособен и целогодишен 
туризъм в община Казанлък 

• За поредна година бе проведено редовно археологическо проучване на обект 
„Късноантична и средновековна крепост „Бузово кале”, м. Бузово кале”, 
землището на с. Бузовград, община Казанлък. 

Към 2019 година по този индикатор са отчетени 6 броя проекти за 
популяризиране на туристическите дестинации на база културно-историческо 
наследство от предвидените 2 броя. През 2020 отчитаме 0 броя проекти поради 
това, че проектите ще се реализират през следващите години. 
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3.1 Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни заведения и социални 
заведения / 4 бр. /  

През 2020 година са рехабилитирани долуизброените заведения: 

Социални заведения – 2 бр.: 

• Извършен е вътрешен ремонт на сградата на услугата „Защитено жилище за 
лица с умствена изостаналост“, намираща се в с. Дунавци (бивша здравна 
служба). Помещенията в бившата здравна служба бяха пребоядисани, с 
поставени нови подови настилки. Баните и тоалетните бяха обновени с нови 
облицовки, настилки и санитария, бяха монтирани и нови бойлери. За нуждите 
на потребителите бе изработена нова кухня с пълно кухненско оборудване. 
Входът от запазените зелени площи пред сградата вече е оформен с нова 
бетонова настилка. Дейностите са изпълнени със средства от общинския 
бюджет. Към момента строително-монтажните дейности са приключили и 
потребителите на ЗЖЛИУ са пребазирани от с. Овощник в обновените 
помещения в с. Дунавци. Използването на обновената сграда дава възможност за 
разширяване на дейностите в социалната услуга ЗЖЛИУ, разширяване на 
материално-техническата база и по-голям комфорт на ползвателите, осигуряване 
на по-близка до семейната среда, разработване на нови дейности, съобразени с 
индивидуалните потребности на всяко лице от целевата група. Преместването на 
социалната услуга ЗЖЛУИ в обновената материална база в с. Дунавци ще 
доведе и до по-висока ефективност на управление, по-ниска себестойност на 
предоставените услуги и по-добра рентабилност на дейностите. 

• През 2020 година бе обновена и ремонтирана покривната конструкция на 
сградата на социалните услуги за деца и семейства – Център за обществена 
подкрепа (ЦОП) и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с 
увреждания (ЦСРИ). Проектът бе изпълнен от Сдружение „Бъдеще за децата“ с 
финансова подкрепа от Фонд „Социална закрила“ на стойност 50 000 лв., като 
организацията осигури допълнително и 24% собствени средства от общия 
бюджет. Основната цел на проекта е да подобри качеството на предлаганите 
услуги за деца и семейства и да се създаде по-благоприятна работна среда за 
специалистите.  

Образователни заведения – 2 бр.: 

• Газификация на сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Енина на стойност 25 992 лв. 
• През октомври 2020 г. приключиха строителните и ремонтни дейности за 

преустройство и реконструкция на сградата на Основно училище „Св. Св. Кирил 
и Методий“, с. Розово в Детска академия за развитие на талантите. 
Финансираните дейности са осигурени чрез проект „Преустройство и 
реконструкция на сградата за ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - с. Розово в 
„Детска академия за развитие на таланти“ - I етап: Мерки за енергийна 
ефективност“ по Проект „Красива България“ 2020, мярка М02 „Подобряване на 

ПРИОРИТЕТ 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на 
публичните услуги  
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социалната инфраструктура“ към Министерство на труда и социалната 
политика. Общата стойност на предвидените разходи са в размер до 228 723,40 
лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на Община Казанлък е 160 129,25 лв. 
Предстои въвеждане на обекта в експлоатация. 
 

Финансиран е проект "Преустройство и реконструкция на сградата за ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ - с. Розово в „Детска академия за развитие на таланти“ –втори етап“, 
по Проект „Красива България“ 2021, по мярка М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура“ при Министерство на труда и социалната политика. Предвидените 
дейности са насочени към обновяване и реконструкция на вътрешни помещения на 
училището. Усилията на Община Казанлък, чрез изпълнение на няколко 
взаимосвързани подетапи в строителството по сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ - с. Розово, са за създаване на модерна и функционална сграда, 
мултифункционална инфраструктура, която да предостави възможности за развитие на 
талантливи деца от Долината на тракийските царе и цяла България. Стойността на 
проект е 228 714.29 лв., от които съфинансиране от Община Казанлък в размер на 160 
100 лв. 

От 2019 година се изпълнява 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 г. Изпълнени са  основните дейности по 
строителство, авторски и строителен надзор, въвеждане в експлоатация, оборудване, 
обзавеждане и мерки за публичност, вкл. официална церемония по откриване на обекта.  
Изградената инфраструктура ще позволи да бъде разкрита нова социална услуга за 
територията на община Казанлък и първата от този вид за Югоизточния регион, 
включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Проектът се изпълнява до 
04.02.2021 г. Общата стойност на безвъзмездното финансиране е 553 163,00 лв. 
Бюджетът на Община Казанлък съфинансира проекта в размер на 33 727,99 лв. 

Проекти в процес на изпълнение 

• Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ – Поликлиника, 
гр. Казанлък“ по Инвестиционна програма за климата към Национален 
доверителен екофонд. Общата стойност на проекта е в размер до 881 294,10 лв., 
от които БФП – 735 033,52 лв. и съфинансиране от Община Казанлък– 146 
260,58 лв. В проекта са включени строително-ремонтни дейности за цялата 
сграда с цел намаляване емисиите на парниковите газове и повишаване 
енергийната ефективност на ДКЦ – Поликлиника, гр. Казанлък. Пакетът от 
дейности включва: въвеждане на мерки за енергийна ефективност: 
топлоизолиране на фасади; топлоизолиране и цялостно реновиране на покрив; 
подмяна на дограма; подмяна на осветителни тела в общите части на сградата и 
осигуряване на пожарната безопасност на сградата. 

• На 30 юни 2020 г. започна изпълнение на проект „Изграждане на социални 
жилища“ по процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.024 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020 – Казанлък“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Проектът 
се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и е 100% 
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безвъзмездна финансова помощ -1 288 120,54 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение 
на всички дейности по проекта е 24 месеца, считано от 30.06.2020 г. Чрез 
изпълнение на проекта ще бъде създадена подходяща социална инфраструктура, 
която да осигури нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и 
социално слаби групи, хора в неравностойно положение сред населението на 
община Казанлък. В 4 общински имота на територията на град Казанлък: на ул. 
„Петьо Ганин“ № 2, № 5 и № 7, ще бъдат построени три еднакви двуетажни 
двуфамилни жилищни къщи; на ул. „Козлодуй“ № 10 - две еднакви двуетажни 
двуфамилни жилищни къщи. Ще бъде закупено основно обзавеждане и 
оборудване, необходимо за функционирането на новите социални жилища. 

• Проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. 
Казанлък по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и 
реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.) към 
Министерство на образованието и науката. Индикативната стойност на бюджета 
е 3 208 649,83 лв. със срок на изпълнение до 30 месеца. Целта на проекта е да се 
обезпечи преминаването на едносменен режим на обучение в ППМГ „Никола 
Обрешков“ гр. Казанлък като се осигури достъп до качествено образование в 
направленията математика, компютърни науки и приложна информатика, 
биология на територията на община Казанлък. Стойност на проекта 2 000 000 лв. 
с ДДС 

Към 2019 от заложените 10 броя нови/рехабилитирани здравни, образователни и 
социални дейности се отчита преизпълнение от 29 броя. През 2020 година отчитаме 4 
броя рехабилитирани заведения. 

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

През 2020 е финансиран проект „Укрепване на сграда и ремонт на покрив на 
Читалище „Светлина 1861“, гр. Шипка“ от Министерството на културата по Програма 
за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и 
реставрацията на недвижимите културни ценности. 

С договор № РД11-05-19 от 08.09.2020 г. Министерство на културата финансира 
първи етап от необходимите спасителни работи, чрез който се предотвратява срутване 
на сградата на Читалище „Светлина 1861“, в гр. Шипка - недвижимата културна 
ценност с категория „местно значение“. Договореното финансиране по проекта е в 
размер на 103 320,00 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ. 

След изпълнение на най-спешните строителни дейности, предстои да се 
изпълнят поредица от реставрационно – консервационни работи по недвижимата 
културна ценност. Като втори етап са изведени дейности за подновяване на дограмата и 
възстановяване на фасадата на сградата. За реализацията на втори етап е депозирано  
проектно предложение по покана на  Министерство на културата. На следващ трети 
етап се предвижда вътрешно възстановяване на сградата с мултифункционална зала.
  

В средата на месец април бе реновиран малко познат обект, част от Исторически 
музей „Искра“ – „Яхната“. Обектът представя един специфичен и любопитен за 
казанлъчани занаят „Яхнаджийство”. Яхната е с възможност да се превърне в част от 
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един туристически маршрут между копието на Казанлъшката гробница и Етнографски 
комплекс „Кулата”. 

През 2020 година са извършени и частични ремонтни дейности на голяма част от  
читалищата в община Казанлък:  

• Обновено е изцяло дворното пространство в къщата на Цвятко Радойнов в гр. 
Крън, която се стопанисва от Исторически музей „Искра”. 

• Народно Читалище „Освобождение - 1884“, с. Шейново – Подновено е 
помещението, в което се съхранява музейната сбирка към читалището и 
помещението, в което се съхраняват носиите и други реквизити на читалището. 
Обособена е интернет зала към библиотеката с 4 места, оборудвани с 4 нови 
бюра (закупени със средства на читалището) и 4 компютъра, които са дарение от 
фондация „Възраждане на българските села“. 

• Народно Читалище „Възродена Искра - 2000“, гр. Казанлък – Извършено е 
частично саниране на сградата; ремонт на оградата; ремонт на стълбището и 
поставяне на предпазни парапети.  

• Народно Читалище „Светлина - 1928“, с. Ръжена – Извършен е частичен ремонт 
на покрива на библиотеката. 

• Народно Читалище „Зора-1902“, с. Голямо Дряново - По решение на 
Настоятелството бяха извършени ремонти и подобрения на материалната база на 
читалището. 

• Народно Читалище „Светлина - 1904“, с. Дунавци – Подменена е дограмата на 
част от помещенията; подновено подово покритие  в библиотека и хранилище; 
частична подмяна на осветление; боядисване на библиотеката. 

• Народно Читалище „Любен Каравелов-1921“, с. Бузовград – Направени са 
следните подобрения на сградния фонд със собствени средства: частична смяна 
на дограма и подово покритие и подмяна на старите електрически табла. 

Заложената целева стойност по индикатор брой модернизирани и реконструирани 
сгради и обекти на културата, читалища и др. е 6 броя към 2020 година. 

В периода 2014 – 2019 година са отчетени 5 броя модернизирани/реконструирани 
обекти на културата. През 2020 година отчитаме 1 брой като така се постига 100% 
изпълнение на индикатора. 

3.3 Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за професионален 
спорт  и спорт в свободното време / + 9 бр.  /  

Община Казанлък работи активно в посока развитие на спортната 
инфраструктура като през 2020 година са отчетени 9 броя спортни обекти и 
инфраструктура, от които 4 новосъздадени и 5 реконструирани. 

Новоизградени обекти:  

• През 2020 приключиха дейностите по изграждане на тренировъчен мини 
комплекс по футбол от Български футболен съюз в град Казанлък. Новото 
съоръжение включва три мини футболни игрища, изкуствена трева, осветление, 
трибуна със 120 места, съблекални и бани за спортистите. Предстои 
разкриването и на зала за конференции. Игрищата за младите футболисти са с 
размери 25 на 40 метра, с възможност за обединяване в голямо футболно 
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игрище, с размери 64 на 40 метра. Инвестицията е изцяло на Българския 
футболен съюз чрез ФИФА.  

• Приключил е проект „Детска спортна площадка с кът за отдих“ - с. Копринка 
финансиран през 2020 година по кампания „За чиста околна среда“ към 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда при 
Министерство на околната среда и водите. Изградена е нова спортна площадка 
на открито със свободен достъп за масов спорт на открито на територията на с. 
Копринка, в близост до училището и детската градина. Доставени са фитнес 
уреди, спортни и детски съоръжения, ударопоглъщаща настилка. Общата 
стойност на проекта е 9 951,70 лв. – 100% безвъзмездно финансиране. 

• Изградени са две площадки за игра в ДГ № 8 „Юрий Гагарин“, гр. Казанлък – 
поставяне на ударопоглъщащи настилки и съоръжения за игра, на обща стойност 
26 000 лв. 

• По Проект към Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДОС) е изградена площадка за игра, отдих и спорт и 
поставяне на нови съоръжения в двора на ДГ № 16 „Роза“, филиал в гр. Шипка, 
на стойност 4 971 лв. 

Реконструирани обекти: 

• Обновени са детските площадки и съоръженията за игра в двора на ДГ № 6 
„Еделвайс“, на обща стойност 11 206 лв. 

• Извършен е ремонт на спортно игрище и площадки в СУ „Екзарх Антим I“, гр. 
Казанлък, на обща стойност 180 000 лв..  Средствата за обновяване на базата са 
за сметка на училищния бюджет, като 30 хил. лв. са допълнителни средства от 
община Казанлък, получени по формулата за разпределение За учениците в 
горен курс са разположени игрища за 5 вида спорт, за най-малките, децата от 1 
до 4 клас са изградени образователни и занимателни игри. 

• Извършен е ремонт на спортното игрище в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък на 
стойност 59 000 лв., осигурени от училищния бюджет. 

• Извършен е ремонт на дворно пространство в ОУ „Паисий Хилендарски“, гр. 
Казанлък на стойност 59 991,60 лв. Положената настилка на спортната площадка 
е извършена със средства от училищния бюджет.  

• Обновени са  съоръженията за игра на детските площадки в ДГ № 1 „Здравец“ – 
филиал с. Енина на обща стойност 8 350 лв. 

 

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

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

• Социални заведения 

- „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“, с. Дунавци – 12 души, от които 
8 потребители и 4 души персонал 
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- „Център за обществена подкрепа“ – 96 души, от които 80 потребители и 16 души 
персонал 

- „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания – 63 души, от 
които 57 потребители и 6 души персонал 

• Образователни заведения 

- ОУ „Христо Ботев“, с. Енина – 126 души, от които 101 деца и 25 души персонал 

 В периода 2014 – 2020 година населението, облагодетелствано от подобрена 
социална, образователна и здравна инфраструктура представлява 12,03%, като за 2020 
година увеличението е от 0,40%. Отчита се неизпълнение на заложената стойност по 
индикатора от 30%. 

3.5 Брой лица, включени в образование и обучение за придобиване на 
компетентности в съответствие с пазара на труда в % от населението в 
трудовоактивна възраст / + 0,69% / 

За 2020 година броя на лицата, включени от Дирекция „Бюро по труда“ - 
Казанлък в обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на 
труда е 23 души. Обученията са в следните теми: „ Дигитална компетентност“, 
„Инициативност и предприемачество“,  Обществени и граждански компетентности“, 
„Умения за учене“. 

Създаденият с ПМС № 187 от 31.08.2017 г. Технически Колеж - Казанлък, 
провежда обучение по специалности от професионално направление „Машинно 
инженерство“. За учебната година 2019/2020 година се обучават 200 студента по 
специалността „Технология на машиностроенето“. 

Учениците от 12 клас от паралелки с професионална насоченост са включени в 
броя на лица, получили образование за придобиване на компетентности в съответствие 
с пазара на труда. Професионалното обучение до 12 клас на територията на община 
Казанлък е представено от ПГ „Иван Хаджиенов, ПГ по транспорт и транспортен 
мениджмънт, ПГ по лека промишленост и туризъм, НУПИД „Акад. Дечко Узунов”. 

За учебната 2019/2020 година в професионалните гимназии в 12 клас се обучават 
следните бройки ученици:  

• ПГ „Иван Хаджиенов – 81 ученика 
• ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт – 82 ученика 
• ПГ по лека промишленост и туризъм – 81 ученика 
• НУПИД „Акад. Дечко Узунов” – 43 ученика 

 

За 2020 година се отчита увеличение от 0,69% на обучените лица от 
трудовоактивното население. 

В периода 2014 – 2020 година е постигнато 9,58% увеличение на населението, 
придобило образование и обучение на компетентности в съответствие с пазара на труда 
от заложените 10%. 
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3.6 Брой курсове за професионална квалификация и преквалификация на 
безработни / + 34 бр. / 

Проведените от Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък курсове на 
професионална квалификация и преквалификация на безработни са 34.  

Курсовете са обхващат темите: Текстообработване; Заваряване; Компютърна 
графика; Графичен дизайн; Производство на кулинарни изделия и напитки, 
Автомобилна мехатроника, Вътрешни ВиК мрежи, Камериер, Маникюр, педикюр и 
ноктопластика. Курсовете са с продължителност от 40 до 122 учебни часа. 

Заложената целева стойност по индикатор „Брой курсове за професионална 
квалификация и преквалификация на безработни“ до 2020 година е 20. 

За периода 2014 – 2019 година са отчетени 162 броя проведени курсове. През 
2020 година се отчитат допълнително 34 броя като по този индикатор се отчита 
преизпълнение. 

3.7 Брой нови фирми, започнали своята дейност /+ 111 бр. /  

По данни на ТСБ, през 2019 година 111 нови предприятия са започнали своята 
дейност.  

Най-голям ръст се отчита в броя на микро предприятията, където спрямо 2018 
година броят им се е увеличил с 111. Броя на малките, средните и големите 
предприятия остава постоянен. Най-голям дял от всички нови предприятия заемат тези, 
развиващи дейност „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ като броят им се 
е увеличил с 52.  

 Отчита се преизпълнение на индикатора, като от заложените 20 нови 
предприятия до 2020 година се отчитат 539 броя. 

 

4.1 Рехабилитирана /реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение 
в километри / + 5.27 км. /  

 Ремонтните дейности по пътната инфраструктура в община Казанлък през 2020 
година са извършени предимно чрез Инвестиционната програма на Община Казанлък 
за 2020 година и осигурено държавно финансиране с Постановление №348 на 
Министерски съвет от 18.12.2019. 

• За гр. Казанлък реконструираната пътна мрежа е с обща дължина: 2,72 
километра 

• Реконструираната улична мрежа в останалите населени места за 2020 година е с 
обща дължина: 2,31 километра.  

• Извършено е асфалтиране на участък от четвъртокласната пътна мрежа за връх 
Бузлуджа с дължина 0,240 километра. 

ПРИОРИТЕТ 4. Развитие и модернизация на техническата 
инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване 
ефективността на общинската икономика 
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Общата реконструирана пътна мрежа за 2020 година в община Казанлък е 5.27 
километра. 

За периода 2014-2020 година общата дължина реконструирана пътна мрежа от 
регионално и местно значение е 79,73 километра като заложената стойност е 
преизпълнена с 19,73 километра.  

4.2 Население с подобрен транспортен достъп / +85,09% /  

 Съгласно отчетените реконструирани километри пътна мрежа от Индикатор 4.1 
жителите на следните населени места са облагодетелствани от подобрен достъп : гр. 
Казанлък, с. Бузовград, с. Долно Изворово, с. Копринка, гр. Крън, с. Кънчево, с. 
Хаджидимитрово, с. Шейново, с. Ясеново. 

Населението в гореизложените населени места представлява 85,09% от общото 
население на община Казанлък. 

Заложената стойност от 25% ръст на населението с подобрен достъп до пътна 
инфраструктура до 2020 година е преизпълнена. 

4.3 Разширена и реконструирана ВиК мрежа / + 7,59 км. /  

 Подменената водопроводна мрежа на територията на община Казанлък за 2020 
година е 7,59 км., както следва: 

• гр. Казанлък – 2,72 км. 
• с. Бузовград – 0,44 км. 
• с. Долно Изворово – 0,39 км. 
• с. Енина – 0,5 км. 
• с. Кънчево – 0,65 км.  

• с. Овощник – 0,22 км. 
• с. Розово – 0,4 км.  
• с. Черганово – 0,4 км. 
• с. Шейново – 0,64 км. 
• с. Ясеново – 1,69 км. 

 С увеличението през 2020 година, индикаторът е преизпълнен, като общата 
отчетена реконструирана/новоизградена ВиК мрежа е 36,428 км от заложените 20 км до 
2020 година. 

4.4 Разширяване на газоснабдителната мрежа в битовия сектор / +12,43% /  

По данни на „Ситигаз България“ ЕАД, през 2020 година изградената 
газоснабдителна мрежа в битовия сектор в община Казанлък е с обща дължина 4,6 
километра, от които: 

• гр. Казанлък – 3,220 километра 
• с. Енина – 1,100 километра 
• гр. Крън – 0,270 километра 
• с. Голямо Дряново – 0,010 километра 

Индикаторът се изчислява на база данните от 2013 година. До 2013 година на 
територията на община Казанлък в битовия сектор са изградени общо 37 километра. 
Увеличението за 2020 година представлява 12,43%. 

За периода 2014 – 2020 година са изградени 23,8 километра газоснабдителна мрежа, 
което представлява 64,32% увеличение от базовата 2013 година от заложените 20% 
увеличение. 
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4.5 Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от 
наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони / 0 бр. /  

За 2020 година община Казанлък отчита 0 броя изградени системи за ранно 
предупреждение като се отчита неизпълнение на индикатора.  

Не е стартирало изпълнение на предвидените две системи за ранно 
предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на 
свлачищни райони поради големия необходим финансов ресурс за изграждането им.  

4.6 Създадени/обновени градски зелени площи / +0,98% /  

През 2020 година са обновени следните обекти в град Казанлък: 

• Парк „Розариум“ – с обща площ 827,16 кв. м.  
• Градина „Искра:“ – с обща площ 62 000 кв. м.  

Индикаторът се изчислява на база общите зелени площи на територията на 
община Казанлък – 6 400 000 кв. м. Обновените площи през 2020 година представляват 
0,98% от общите зелени площи.  

От януари 2021 година стартира програма за облагородяване на междублоковите 
пространства в град Казанлък. Предложението за стартиране на програмата е одобрено 
от всички общински съветници през септември 2020 година. 500 000 лв. от бюджета на 
Община Казанлък за 2021 г. са предвидени за изпълнение по програмата за 
облагородяване на междублоковите пространства. 

За периода 2014 – 2020 година са обновени/създадени  22,87% зелени площи 
като се отчита неизпълнение на заложената стойност от 35%. 

 

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

В етап на изпълнение е проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за 
територията на гр. Крън - Етап I, Втори подетап: Изграждане на отливен канал от 
Преливник до заустване в р. Кривата вада; Колектор за разредени битови води от 
Преливник до същ. РШ; Част от Гл. колектор 1 - от о.к.300 до о.к.244“. Проектът се 
финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
и е на обща стойност на проекта (в четири подетапа) - 13 404 179,57 лв., от които 
договорена стойност на Етап I, II подетап - 1 975 904,54 лв. с ДДС. Проектът третира 
изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън и оптимално решение за 
пречистване и отвеждане на отпадъчни води.  

ПРИОРИТЕТ 5. Опазване на околната среда и развитие на екологична 
инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна 
привлекателност 
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Стартиралия през 2020 година втори подетап на проекта „Изграждане на ВиК 
инфраструктура за територията на гр. Крън“  ще приключи през 2021 година.  

За периода 2014 – 2020 година са отчетени 3 броя реализирани проекти за 
изграждане на мини-ПСОВ по стандартите на ЕС.  

5.2 Население, обслужено от система за разделно събиране на биоотпадъците                   
/ + 66,6% /  

 Община Казанлък разполага с Компостираща площадка, обслужваща 
населението на град Казанлък. С помощта на площадката се намалява количеството на 
депонираните биоразградими отпадъци. Предварителното третиране на „зелени“ 
отпадъци има за цел производството на компостен материал. Съгласно данни от 
общинска администрация за периода януари – август 2020 година приетите 
биоразградими отпадъци са 49 480 тона. 

Населението обслужено от система за разделно събиране на биоотпадъци 
представлява 66,6% от общото население на община Казанлък като се отчита 
преизпълнение на заложената стойност от 50%. 

5.3 Население, обучено и информирано за методите и начините за намаляване 
образуването на отпадъците, чрез проведени информационни кампании и курсове  
/ + 1,74% /  

През януари 2020 година е проведен урок за малки и големи в гр. Шипка с 
наименование „Да мислим екологично за бъдещето на Шипка“. Целта е да бъде 
въведена екологична култура и зелено мислене, като част от ежедневието на 
гражданите на гр. Шипка. Извършени са няколко зелени акции с възпитателен 
характер, включващи почистване на терени, залесяване, разделяне на отпадъци с деца, 
младежи и родители. Инициативата е положителен пример за зеленото мислене – 
опазване на околната среда и  решаване на екологични проблеми. 

От 2020 година в град Казанлък функционира Мобилен център за разделно 
събиране на отпадъци.  Центърът е създаден на централно място и посетителите в гр. 
Казанлък се обслужват от Общинското предприятие „Комунални дейности и 
поддръжка на инфраструктурата“ с насоки къде и как може да отстрани от дома си 
натрупани отпадъци. Гражданите могат да изхвърлят различни по род и по вид 
излишни вещи - тонер касети, батерии, текстил и облекла, лекарства, бутилки и 
буркани, пластмаса, картони и хартия, опаковки от перилни и почистващи препарати и 
други. Общината има сключени договори за всеки отделен вид отпадък и той ще бъде 
извозен и предаден за рециклиране към съответната фирма. 

В изпълнение на заложените в чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на 
отпадъците Община Казанлък предава смесените битови отпадъци, образувани на 
територията на общината на инсталация за сепариране на битови отпадъци. От 
дейността се отделят фракции от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали, които се 
предават за рециклиране. Освен това се редуцира количеството на отпадъците, които се 
депонират на Регионалното депо в с. Ракитница, а от там се намаляват и отчисленията 
за тон депониран отпадък. 
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В периода 2014 – 2020 година е постигнато увеличение от 72,27% на 
населението, обучено и информирано за начините за намаляване образуването на 
отпадъци. 

 

5.4 Обновен жилищен фонд / + 0,33 %/ 

По данни на НСИ на територията на община Казанлък за 2019 година има 38 664 
жилища, от които 27 889 жилища в гр. Казанлък и 10 775 жилища в останалите 
населени места. Броят на жилищата е нараснал с 130 броя спрямо декември 2018 
година като в град Казанлък броят им се е увеличил с 124 жилища, а в останалите 
населени места с 6 жилища. 

Увеличението представлява 0,33% от общия жилищен фонд.  Обновения 
жилищен фонд за периода 2014 – 2019 година представлява 7,04%. За град Казанлък 
процента за същия период е 8.24 %.  

Отчита се неизпълнение на заложената стойност от 15% увеличение към 2020 
година. 

  

6.1 Брой нови проекти, насърчаващи правно-нормативното и административно 
сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите / + 1 бр. /  

В началото на 2020 г. Общинска администрация инициира приемането на нова 
Наредба № 17 на Общински съвет – Казанлък за реда и условията за отпускане на 
еднократни финансови помощи на граждани от Община Казанлък. В Наредба са 
разписани ясни, точни правила и критерии, на които следва да отговарят 
кандидатстващите граждани, както и документите, които следва да представят за 
отпускане на помощта. С прилагането на разпоредбите на нормативния акт се цели 
осигуряване на подкрепа на граждани, попаднали в затруднено положение поради 
влошаване на здравословното състояние или случаите на тежки кризи при извънредни 
ситуации, при които гражданите не могат да се справят сами. Съгласно Наредбата 
родители също могат да кандидатстват за отпускане на еднократна финансова помощ 
под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски 
храни. Мерките целят да поощрят раждаемостта, да задържат младите хора в училище 
до получаване на средно образование, образованите млади семейства да останат да 
живеят и работят в община Казанлък. 

От 2020 година на територията на община Казанлък има изградена WiFi мрежа 
от общо 20 точки на обществени места. Проектът се финансира и изпълнява в рамките 
на Механизма за свързване на Европа като се сключи споразумение с Изпълнителната 
агенция за иновации и мрежи към ЕК за безвъзмездни средства под формата на ваучер 
на стойност 15 000 евро. 

ПРИОРИТЕТ 6. Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и 
партньорства 
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Жителите и гостите на община Казанлък могат да ползват безплатен достъп до 
безжичната мрежа „WiFi4EU“ в периметъра на точките за достъп: 

• 7 точки за достъп за открити пространства – 4 точки в парк „Розариум“; 1 точка 
за достъп на пл. Севтополис и 2 точки – по дължина на ул. „Искра“ 

• 13 точки за достъп в закрити пространства – 2 точки в Музей на розата; 2 точки 
в сградата на общинска администрация; по 1 точка за достъп в Библиотека 
„Искра“, Музей на фотографията и съвременни визуални изкуства, 
Художествена галерия, Исторически музей – централна експозиция, Тракийски 
могили „Оструша“, „Голяма косматка“, „Хелвеция“, приемна сграда към 
„Хелвеция“ и „Грифони“, копие на Казанлъшка тракийска гробница. 

За поредна година Младежки общински съвет - Казанлък (МОС), който 
представлява неформална структура на младите хора от Община Казанлък, 
функционираща към общинска администрация и е добър пример за подкрепа и 
сътрудничество между Община Казанлък и младите хора изпълни поредица от 
инициативи и кампании, някои от които са: 

• По случай Деня на влюбените – 14 февруари (петък) 2020 г. младежите от 
Младежки общински съвет, с подкрепата на Община Казанлък организираха 
украсяването на фото кът с „Арка на любовта“, разположен в централната 
част на града, на площад „Севтополис“, включващ метална арка с пейка. 
Така жители и гости на град Казанлък имаха възможността да запечатат своя 
14-ти февруари чрез спомен със снимка на собствените си телефони. 

• По случай Международния ден на жената – 8-ми март, Младежки общински 
съвет (МОС) и младши специалист „Младежки медиатор“ реализираха 
инициатива, чрез която всички деца изразиха своята любов и благодарност 
към своите майки. Беше осъществена изложба под наслов „Послание към 
мама“, която бе представена на витрината на „Искра“ 4 като по този начин е 
достъпна за всички жители, гости и майки. 

• МКБППМН съвместно с Младежки общински съвет организира състезание 
за деца с ролери, ролкови кънки и тротинетки, което предизвика голям успех 
и силен интерес. Усмивки и весело настроение кипеше от малките 
участници, които надброяваха 100. Участниците бяха деца и младежи, които 
се състезаваха разделени в две възрастови групи - до 11 години и от 11 до 15 
години. Те преминаха през два кръга, като се състезаваха за скорост. Най-
голям интерес имаше към категорията Тротинетки във възрастова група до 
11 години, където малките участниците бяха над 40. 

Община Казанлък изпълнява проект „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) 
в българската администрация, чрез който се осигурява подобрение на управлението 
на качеството на административната дейност. Утвърденият през 2020 година Доклад 
от самооценката по прилагането на CAF на Общинска администрация Казанлък за 
периода 2020-2023 година отчита резултатите от извършеното оценяване на 
организацията по 9 критерия. По всеки един от критериите са разписани мерки за 
подобрение, чрез които ще се допринесе за усъвършенстване на организационното 
развитие на администрацията и качеството на обслужване.  
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За периода 2014-2019 година са отчетени 12 проекта, насърчаващи 
административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и 
институциите като през 2020 година отчитаме 1 бр. (новоприетата Наредба № 17 за  
реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани от 
Община Казанлък). Отчита се преизпълнение на заложената стойност от 9 бр.  

6.2 Брой новосъздадени ПЧП / 0 бр. /  

 През 2020 година не са осъществени публично-частни партньорства. 

 С дейността на учреденото през 2019 година дружество „Индустриална зона-
Казанлък“ ЕООД се очаква да се осъществят публично-частни партньорства през 
следващите години. Индустриална зона Казанлък се очаква, да създаде условия за 
развитието на бъдеща производствена и бизнес инфраструктура на територията на 
община Казанлък, което ще допринесе за засилване на инвестиционната активност на 
региона  и подпомогне дългосрочното развитие на града и новата индустриална зона. 

6.3 Брой нови проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаването на 
икономическия, социалния и културния обмен между община Казанлък и общите 
на България и Европа / + 1 бр. /  

Община Казанлък е партньор по Интегриран Проект по Програма LIFE, под-
дейност „Действия за климата“, Адаптация към изменение на климата, Приоритет 3 
„Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и 
управление на крайбрежните ивици и наводненията“. Проектът е на етап оценка и се 
разработва с водещ бенефициент Община Пловдив и партньори – 6 общини от 
Източнобеломорски район – община Казанлък, община Свиленград, община Първомай, 
община Белово, община Пещера и община Родопи. Общата стойност на проектно 
предложение е 15 925 345 €, от които безвъзмездна финансова помощ 59,81 % в размер 
на 9 525 345 € и съфинансиране от партньорите 60,19 % в размер на 6 400 000 €. 
Планираният бюджет за дейностите на Община Казанлък е в размер на 642 000 €, от 
които 60 % са безвъзмездна финансова помощ в размер на 385 200 € и 40 % - 
съфинансиране в размер на 256 800 € за период от 6 години (01.10.2021 г. – 30.09.2027 
г.).  

Община Казанлък продължава работа по „Градски дневен ред“ към Европейския 
съюз в партньорството „Култура и културно наследство“. От 2020 година Община 
Казанлък е участник в Дейност „Интеграция на Дисонантното наследство“. 
Партньорството има за цел да обедини усилията на местната, регионална и централна 
власт от различни държави от Европейски съюз за проучване на специфичните 
проблеми по темата на партньорството, търсене на възможности за съхранение и 
развитие, търсене на новаторски решения, изграждане на единно предложение за 
формиране на политика на ниво Европейски съюз.  

Към 2020 година са отчетени 14 броя проекта за сътрудничество и насърчаване 
на икономическия, социалния и културния обмен между община Казанлък и общините 
на България и Европа от предвидените 4 броя към 2020 година. 
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7.1 Брой новопроведени семинари, обучения и информационни кампании на 
общинската администрация по проблемите на регионално развитие / 0 бр. /  

През 2020 година служители на общинска администрация активно участват в 
работни срещи и информационни дни във връзка с новите изисквания в националната 
нормативна уредба за управление на европейските фондове и  приемането на бъдещите 
стратегически документи за новия програмен период 2021 – 2027 година. 

Някои от онлайн събитията, в които служители на общинска администрация са 
взели участие, са както следва: 

• Работни сесии във връзка с изготвянето на Териториален план за 
справедлив преход Стара Загора, провеждани от Агенция за регионално 
икономическо развитие – Стара Загора 

• Участие в Пилотна Комисия „Мерки за ефективно решаване на проблема 
с кадрите в България“, проведено от Областна администрация Стара 
Загора 

• Участие в IV-ти Национален жилищен форум: Преодоляване на 
жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на 
глобалните цели за устойчиво развитие 

• Участие в онлайн обсъждане по Доклада за екологична оценка на проекта 
на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 година 

За периода 2014 – 2020 година са проведени 13 бр. семинари, обучения и 
информационни кампании на общинска администрация по проблемите на регионално 
развитие като е постигната заложената стойност от 8 бр. по индикатора. 

7.2 Брой на сключени договори за участие в програми и проекти и Структурните 
фондове / + 3 бр. /  

През 2020 година са сключени 3 броя договори за безвъзмездна финансова 
помощ, финансирани от Структурните фондове, както следва: 

• "Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2" по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. по Процедура 
BG16RFOP001-1.024 Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020-Казанлък 

• "Изграждане на социални жилища" по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 – 2020 г. по Процедура BG16RFOP001-1.024 Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-
Казанлък 

• „Патронажна грижа в община Казанлък“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. по Процедура  
BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 3” 

ПРИОРИТЕТ 7. Повишаване капацитета на общинска администрация 
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Други проекти с външни източници на финансиране, извън Европейските 
структурните фондове, по които са сключени договори през 2020 година са: 

• "Укрепване на сгради и ремонт на покрив на читалище "Светлина 1861", 
гр. Шипка" - Министерството на културата - целева финансова подкрепа 
в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни 
ценности на стойност 103 320 лв. 

• "Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън - Етап I, 
Втори подетап: Изграждане на отливен канал от Преливник до заустване 
в р. Кривата вада - Предприятие за управление на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДООС) на стойност 1 975 904,54 лв. 

• "Осигуряване на достъпна среда за Дневен център за деца с увреждания, 
град Казанлък" - Министерство на труда и социалната политика, 

• Фонд "Социална закрила" на стойност 58 831,31 лв. 
• "Целево подпомагане с топъл обяд в община Казанлък" – Агенция 

„Социално подпомагане“ - Целева програма "Топъл обяд у дома в 
условията на извънредна ситуация - 2020 г." на стойност 33 640 лв. 

• "Преустройство и реконструкция на сградата за ОУ "Св.св. Кирил и 
Методий" - с.Розово в "Детска академия за развитие на таланти" - I етап: 
Мерки за енергийна ефективност" - Министерство на труда и социалната 
политика, Проект "Красива България" 2020 на стойност 228 723,40 лв. 

• "Детска спортна площадка с кът за отдих в с. Копринка, община 
Казанлък" - Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда; Национална кампания "За чиста околна среда - 2020 г на 
стойност 9 951,70 лв. 

• "Нашият училищен двор - най-красив и най-желан" ПХГ "Св.Св. Кирил и 
Методий", гр. Казанлък - Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда; Национална кампания "За чиста околна среда 
- 2020 г." на стойност 4 644 лв. 

• "Обичам природата и аз участвам" ДГ №16 "Роза", гр. Казанлък / Филиал 
гр. Шипка/ - Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда; Национална кампания "За чиста околна среда - 2020 г." 
на стойност 4 971 лв. 

В периода 2014 – 2019 година са сключени 14 броя договора за безвъзмездна 
финансова помощ  за изпълнение на проекти по Структурните фондове. За 2020 година 
отчитаме 3 броя сключени договори като се отчита преизпълнение на заложената 
стойност към 2020 година. 

 

III. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
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3.1 Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване 
и анализ на данни: 
 

- Общински съвет за развитие на Община Казанлък – орган, създаден от Кмета на 
община Казанлък с цел да следи наблюдението и изпълнението на Общински план за 
развитие; 

- Поддържане на актуална база данни от различни официални източници (НСИ, ТСБ, 
Дирекция „Бюро по труда“, ГРАО и др.); 

- Създадена база данни за отчитане стойностите на индикаторите, заложени в 
Общински план за развитие;  

- 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 

 

3.2 Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 
Общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за 
преодоляване на тези проблеми: 
 

-  За индикатор 4.5 „Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникващи 
опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони“ по Приоритет 4. 
„Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за 
растеж и повишаване ефективността на общинската икономика“ се отчита 
неизпълнение. Индикатора следва  да се преразгледа и при необходимост да премине в 
планирането на новия програмен период 2021 – 2027 година.  

- За индикатор 6.2 „Брой новосъздадени ПЧП“ по Приоритет 6. Стимулиране на 
межуобщинското сътрудничество и партньорства“ се отчита неизпълнение. 
Индикаторът следва да премине в планирането на следващия програмен период 2021 – 
2027 година. Изпълнението на индикатора е трудно за изпълнение на ниво община при 
сега действащото законодателство. 

- 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, както и база данни на общинска 
администрация. Статистиката предоставя данни за предходната 2019 година, докато за 
индикаторите, които не се отчитат с данни от статистиката, е предоставена информация 
към 2020 г. 

3.3 Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на Общински план за развитие  
 

Осигуряване на публична информация, относно цялостния процес на изготвяне, 
съгласуване, приемане, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на 
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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. Доклада се внася за одобрение от 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 година и осигуряване на публичност чрез обществени 
обсъждания и работни срещи; 

- Годишни отчети на Кмета на Община Казанлък 

- Отчет за изпълнение на бюджета на Община Казанлък 

- Публикуване на информация на интернет страницата на община Казанлък - 
https://www.kazanlak.bg/ и интернет страницата на Общински Съвет – Казанлък - 
https://obs.kazanlak.bg/ ; 

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

- Справка на всички проекти на територията на община Казанлък на сайта на община 
Казанлък - https://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 за периода 2014 – 2020 
година. 

3.4 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 адаптация към вече настъпилите промени 
 

Стратегическата част на Общински план за развитие на община Казанлък 2014 – 
2020 година е съобразена с Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 
2 за периода 2014-2020 година, 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 за периода 2014-2020 година е съобразен със 
секторните политики в община Казанлък и с „Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на гр. Казанлък“ за периода 2014-2020 година. При 
актуализиране или подготовка на стратегически документи, секторни планове и 
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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 за периода 2014-2020 година. 

 За изпълнение на мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптация 
към вече настъпили промени се търси партньорство с други общини и се използват 
възможности за финансиране от Европейския съюз. 

3.5 Мерки за прилагане принципа на партньорство 
 

В процеса на изпълнение и  наблюдение на Общински план за развитие на 
община Казанлък се осигуряват предпоставки за спазване 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. 

Осигуряват се следните мерки за спазване принципа на партньорство: 

- Създаден е Общински съвет за развитие с участие на ръководители на всички 
структурни звена; 

- Изготвят се Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общински план за 
развитие на община Казанлък до Общински съвет – Казанлък; Доклади до Общински 
съвет – Казанлък с проекти за решения относно изпълнение на проекти и мерки от 
Общински план за развитие, включително обсъждане в постоянни комисии; 

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

- Провеждат се срещи и заседания между общински служители за обмен на 
информация и решаване на общи проблеми; 

- 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; 

- Създадена Работна група за изпълнение „Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие на град 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. 

- Провеждане на онлайн анкетни проучвания и проучване на общественото мнение за 
удовлетворението от постигнатото през 2014-2020 година и за планиране на новия 
програмен период 2021-2027 година. 
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3.6 Резултати от извършени оценки към края на 2020 година 
 

Таблица 4. Матрица на индикаторите за наблюдение  и оценка  на Общински план за 
развитие 

Количествени 
индикатори Мярка Базова 

стойност 

Отчетено 
нарастване 
през 2020 

%, бр. 

Целева 
стойност 

2020 г. 

Отчетена 
стойност в 

периода    
2014 – 2020 г. 

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 
обновяване и повишена конкурентоспособност 
1.1 Увеличение на 
нетните приходи от 
продажби  

Хил. 
лв. 

1 143 682 
хил. лв.  43,86% 30% 

увеличение 43,86% 

1.2 Увеличаване на 
чуждестранните преки 
инвестиции от 
нефинансовия сектор 

Млн. 
евро 

45,7 млн. 
евро 90,95% 30% 

увеличение 90,95% 

1.3 Увеличение на 
персонала, зает с НИРД Бр. 162 бр. 132% 30% 

увеличение 132% 

1.4 Увеличение на 
разходи за придобиване 
на ДМА за 
професионални дейности 
и научни изследвания 

Хил. 
лв. 

3641 хил. 
лв. 442% 50% 

увеличение 422% 

1.5 Брой на нови 
стартиращи иновативни 
центрове в МСП 

Бр.  0 0 5 броя нови 29 бр. 

Приоритет 2. Съхранение и социализация на културното наследство, развитие на 
устойчив туризъм 
2.1 Увеличаване на броя 
на реализираните 
нощувки 

Бр. 18 020 189,9% 100% 
увеличение 189,9% 

2.2 Брой туристически 
атракции 
създадени/подобрени 

Бр.  0 1  4 бр. 
увеличение 19 бр. 

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

Бр.  0 0 2 бр. 
увеличение 6 бр. 

Приоритет 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните 
услуги 
3.1 Брой 
нови/рехабилитирани 
здравни, образователни и 

Бр.  0 4 10 бр. 
увеличение 33 бр. 
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социални заведения 
3.2 Брой модернизирани 
и реконструирани сгради 
и обекти на културата, 
читалището и др. 

Бр.  0 1 6 бр. 
увеличение 6 бр. 

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

Бр.  0 9 2 бр. 
увеличение 27 бр. 

3.4 Население, 
облагодетелствано от 
подобрена социална, 
образователна и здравна 
инфраструктура в % от 
общото население 

% 0 0,40% 30% 
увеличение 12,03% 

3.5 Брой лица, включени 
в образование и 
обучение за придобиване 
на компетентности в 
съответствие с пазара на 
труда 

% 0 0,69% 10% 
увеличение 9,58% 

3.6 Брой курсове за 
професионална 
квалификация и 
преквалификация на 
безработни 

Бр.  0 34 20 бр. 
увеличение 196 бр. 

3.7 Брой нови фирми, 
започнали своята 
дейност 

Бр.  0 111 20 бр. 
увеличение 539 бр. 

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  

Км.  0 5,27 км. 60 км.  79,73 км. 

4.2 Население с 
подобрен транспортен 
достъп  

% 0 85,09% от 
населението 

25% от 
населението 100% 

4.3 Разширена и 
реконструирана ВиК 
мрежа 

Км.  0 7,59 км. 20 км. 
увеличение 36,428 км. 

4.4 Разширяване на 
газоснабдителната 
мрежа в битовия сектор 

Км. 37 км.  12,43% 20% 
увеличение 23,80% 

4.5 Брой изградени 
системи за ранно 
предупреждение за 

Бр. 0 0 2 бр. 0 бр. 
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възникващи опасности 
от наводнения, пожари, 
активиране на 
свлачищни райони 
4.6 Създадени/обновени 
градски зелени площи  Ха. 0 0,98% 35% 

увеличение 22,87% 

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 

Бр.  0 0 4 бр. 3 бр. 

5.2 Население, 
обслужено от система за 
разделно събиране на 
биоотпадъци 

% 0 66,6% 50% от 
населението преизпълнение 

5.3 Население, обучено и 
информирано за 
методите и начините за 
намаляване образуването 
на отпадъци, чрез 
проведени 
информационни 
кампании и курсове 

% 0 1,74% 90% от 
населението 72,27% 

5.4 Обновен жилищен 
фонд  % 0 0,33% 15%  7,04% 

Приоритет 6. Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорства 
6.1 Брой нови проекти, 
насърчаващи правно-
нормативните и 
административното 
сътрудничество и 
сътрудничеството между 
гражданите и 
институциите 

Бр. 0 1 2 бр. 13 бр. 

6.2 Брой новосъздадени 
ПЧП Бр.  0 0 3 0 бр. 

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

Бр. 0 1 4  14 бр. 
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Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинска администрация 
7.1 Брой новопроведени 
семинари, обучения и 
информационни 
капмании на общинска 
администрация по 
проблемите на 
регионално развитие 

Бр.  0 0 8 бр. 13 бр. 

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

Бр.  0 3 15 бр. 17 бр. 

 

 

Наблюдава се увеличение и положително развитие на заложените стойности по 
количествените индикатори спрямо предходната година. Най-значимо увеличение се 
отчита в заложените стойности за чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия 
сектор и разходи за придобиване на ДМА за професионални дейности и научни 
изследвания. 

По индикатор 1.5 Брой на нови стартиращи иновативни центрове единствено 
се наблюдава намаление спрямо предходната година. 

Приоритетът е насочен към повишаване на икономическата 
конкурентоспособност, технологично обновяване, насърчаване на научно-
изследователската и иновационна дейност, създаване на привлекателна бизнес среда и 
подкрепа за малки и средни предприятия, използващи местния потенциал и към 2020 
година се отчита преизпълнение на всички индикатори по него. 

 

Предвид приоритетната роля на туризма в политиката на община Казанлък и 
поради новите условия, наложени от разразилата се пандемия с COVID-19, през 2020 
година община Казанлък заложи на повишаване привлекателността на общия 
туристически продукт на общината, чрез развитие на туристическите атракции, 
опазване и съхраняване на чистотата на околната среда на района, подобряване 
състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез 
подобряване на качеството на туристическите услуги и интернет представяне на 
туристическите ресурси на общината. 

Резултати от изпълнение на Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката 
чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност 

Резултати от изпълнение на Приоритет 2. Съхранение и социализация на 
културното наследство, развитие на устойчив туризъм 
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Туристическите ресурси на територията на община Казанлък със своето 
разнообразие и атрактивност, освен че са предпоставка за различни видове туризъм, 
ангажират общината със създаването на подходяща туристическа инфраструктура, 
която да ги превърне в желани и посещавани дестинации. Постигнат е значителен 
напредък в развитието на туристическите услуги и утвърждаването на „Долината на 
розите и тракийските царе“ като предпочитана дестинация от българи и чужденци.  

Към 2020 година се отчита преизпълнение на всички индикатори по Приоритет 
2. „Съхранение и социализация на културното наследство, развитие на устойчив 
туризъм.“ 

 

Приоритетът е насочен към използване на наличните възможности за 
подобряване жизнения стандарт и създаването на подходящи условия за развитието и 
реализацията на човешките ресурси в общината, увеличаване равнището на заетостта и 
доходите, подобряване качеството на публичните услуги в секторите – здравеопазване, 
социални услуги, образование, култура и спорт. 

Постигнат е значителен напредък в осигуряването на възможности за 
квалификация и обучение на по-голям процент от населението на общината в области и 
професии, отговарящи на търсенето на пазара на труда. 

С изпълнението на проекти за подобряване на образователната, здравната и 
социална инфраструктура и чрез надграждане  на предоставяните съпътстващи услуги 
и разкриване на нови такива се подобрява н качеството на живот в общината.  

Положително развитие има и при увеличение на броя на новите фирми в община 
Казанлък, които допринасят за увеличение равнището на заетостта на общината. 

Към 2020 година се отчита преизпълнение на стойностите на заложените 
индикатори освен индикатор 3.4 Население, облагодетелствано от подобрена 
социална, образователна и здравна инфраструктура, където е постигнат резултат от 
12.03% при заложени 30% към 2020 година. 

 

 

През 2020 година по заложените стойности на индикаторите за наблюдението и 
оценката по Приоритет 4 са отчетени положителни стойности, но се наблюдава 
намаление в постигнатите стойности спрямо предходната 2019 година. 

Резултати от изпълнение на Приоритет 3. Намаляване на бедността и 
подобряване на системата на публичните услуги 

Резултати от изпълнение на Приоритет 4. Развитие и модернизация на 
техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване на 
ефективността на общинската икономика 
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 За периода 2014 – 2020 не е изпълнен индикатора за изграждане на системи за 
ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на 
свлачищни райони, поради факта, че изпълнението на индикатора е обвързан с голям 
финансов ресурс. 

Отчита се и неизпълнение на заложените стойности за индикатор 4.6 
Създадени/обновени градски зелени площи. През новия програмен период общината 
следва да продължи политиката за подобряване, опазване, поддържане и развитие на 
зелените площи.  

Регионалната и общинската инфраструктура са ключов фактор, стимулиращ 
развитието на бизнеса и икономическото приобщаване на цялата територия. 
Обновяването и доизграждането на местната инфраструктура е източник за създаване 
на нови работни места. 

 

   Приоритетът 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 
на климатичните промени.  

Постигнати са добри резултати относно населението, обхванато от система за 
разделно събиране на биоотпадъците с помощта на компостиращата площадка, с която 
се намалява количеството на депонираните биоразградими отпадъци.  
 

Изпълнява се проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за 
твърди битови отпадъци на Община Казанлък, землище с.Черганово, местност 
„Каракос“ финансиран от ПУДОС. Проектът предвижда изпълнение на строителни-
монтажни работи и рекултивационни дейности, касаещи закриване и рекултивация на 
съществуващото общинско депо/сметище за неопасни отпадъци. С реализацията на 
проекта ще се осигури: опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от 
замърсява; защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло; зашита 
от замърсяване на почвите и подземните води с инфилтрат от депото; вписване в 
релефа на околния терен на тялото от отпадъците; създаване на условия за контрол 
(мониторинг) на процедите протичащи в тялото на отпадъците 
 

По Инвестиционна програма за климата, схема за насърчаване използването на 
електрически превозни средства Община Казанлък изпълнява Проект за насърчаване 
използването на електромобили, финансиран от Национален доверителен екофонд. По 
проекта Община Казанлък е закупила 1 бр. изцяло електрическо превозно средство от 
категория L7e, което допълва екологичния автопарк на Общинско предприятие 
„Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“. В допълнение Община 

Резултати от изпълнение на Приоритет 5. Опазване на околната среда и 
развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и 
инвестиционна привлекателност 
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Казанлък закупи първата си изцяло електрическа машина за събиране на листа за по-
ефективно почистване на паркове, зелени площи, тротоари и обществени пространства. 

 

 
 Приоритетът е насочен към подобряване на социалното, икономическото и 
културното сътрудничество, както и сближаване между съседни общини. 

Постиганите са много добри резултати за подобряването на сътрудничеството на 
общината с бизнеса, гражданите и институциите. Предприемат се мерки за подобряване 
на отношенията на Община Казанлък с побратимени градове, като се разширява и 
обхвата на създадените международни партньорства. Изпълняват се проекти за 
сътрудничество и обмяна на опит, както с общини от България, така и със страни от 
Европейския съюз.  

При отчитането на индикатора за новосъздадени ПЧП се наблюдава 
неизпълнение на заложената стойност. Реализирането на ПЧП е свързано с проблеми 
както на местно, така и на национално ниво. 

 

Приоритетът е насочен към подобряване на институционалния капацитет и 
ефикасността на публичните администрации и публичните услуги за постигане на по-
добро управление. 

 През 2020 година са постигнати добри резултати по този приоритет. Повишава 
се значително ефективността на администрацията и предоставяната по-добра 
функционалност при взаимодействие между граждани и институции. Въведена е обща 
рамка за оценка (CAF), с която се осигурява висок обществен резултат чрез 
непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната 
дейност. Община Казанлък продължава да има голяма активност при изпълнение на 
проекти по оперативните програми., насочени към изпълнение на политиките на 
общината в различни области. 

  Отчита се изпълнение и на двата индикатора. заложени по Приоритет 7, към 
2020 година. 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА 
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
 

 Общинският план за развитие на Община Казанлък е разработен в съответствие  
с Областната стратегия за развитие на област Стара Загора от ниво 3 за периода 2014-

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

Резултат от изпълнение на Приоритет 7. Повишаване капацитета на 
общинската администрация 
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2020 година. Целите и приоритети на стратегията за развитие на областта отразяват 
спецификата на територията и потенциала на областта. 

 Главна стратегическа цел на Областната стратегия за развитие за периода 2014-
2020 година: 

 ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО И БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ 

Главната стратегическа цел е декомпозирана в три стратегически цели: 

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 

Стратегическа цел 2: Намаляване на междуобщинските неравенства чрез 
мобилизиране на местните ресурси за социално сближаване 

Стратегическа цел 3: Подобряване на координацията и партньорството при 
изпълнение на планови документи, развитие на проектен капацитет 

 Отчетените резултати по заложените индикатори към приоритетите на 
Общински план за развитие на община Казанлък включват информация за проектите, 
които са изпълнение или са в процес на изпълнение, и които допринасят за съответните 
приоритети и цели, заложени в Областната стратегия за развитие на област  Стара 
Загора за периода 2014 – 2020 година. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО 
 

 В Общинския план за развитие на община Казанлък е разписана система за 
изпълнение, наблюдение и контрол и ефективното и ефикасното изпълнение на 
дейностите, заложени в Плана. ОПР на община Казанлък съдържа Матрица на 
индикаторите за наблюдение и оценка с посочени мерни единици, в които ще се 
измерват индикаторите, източниците на информация и периодичността на събирането 
на информация.  

Извършеният Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински 
план за развитие на община Казанлък за периода 2014 – 2020 година показва следните 
степени на изпълнение: 

• От заложените 30 индикатора се регистрира изпълнение на 22 от тях. 
Това представлява 73% от изпълнение, в т.ч преизпълнение на някои от 
тях 

• За 2 от индикаторите ( 1. Изграждане на системи за ранно 
предупреждение за възникващи природни опасности и 2. Новосъздадени 
ПЧП)  изпълнението не е стартирало. Реализацията им на ниво община 
изисква голям финансов ресурс, както и промени в националното 
законодателство, за да стартира реализирането им. 
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• Реализираните проекти, дейности и мерки по отношение на планираните 
цели в община Казанлък за 2020 година са подчинени на Визията на 
общината. Положени са усилия и са постигнати добри резултати от 
Общински съвет, кмета на общината и общинска администрация. 
Органите на местната власт са реализирали политики и добри практики 
по усвояване на финансови средства от държавния бюджет, оперативните 
програми и др. национални програми. 

• Общината е търсила различни възможности за финансово обезпечаване 
на изпълнението на Общински план за развитие за периода 2014-2020, 
съответно оказване на трайно въздействие върху територията. 
Изразходените финансови ресурси за реализация на ОПР на Община 
Казанлък 2014-2020 г. са използвани целесъобразно, ефикасно и 
ефективно. Публичните средства се насочват към решаване на 
съществени нужди и проблеми н гражданите в общината. 

• Положителна и адекватна реакция на Общината се наблюдава при 
финансиране или съфинансиране и от общински бюджет. 

В заключение – представителите на местната общност са положили максимално 
усилия за цялостната реализация на ОПР 2014-2020 година. През 2020 година са 
реализирани значителен брой проекти, използвани са всички предоставени 
допълнителни възможности, което е доказателство за адаптивността на 
представителите на местната власт и общинска администрация. 

 Отчетените резултати от наблюдението ще подпомогнат за определяне 
развитието на общината във всичките и сфери, което ще допринесе за очертаването на 
стратегическата рамка за следващия програмен период. 
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