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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад Общински съвет – Казанлък да се произнесе на 
следващото си заседание. 
 
МОТИВИ: Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР) стратегическото планиране 
обхваща разработването на система от документи за постигане на устойчиво развитие.  

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО), като част от системата от 
стратегически документи интегрира регионалното и пространствено развитие и служи за 
определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, 
общините и населените места. ПИРО обединява в един стратегически документ 
елементите на Общинските планове за развитие (ОПР), които се разработваха за всички 
общини в предния програмен период и Интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие (ИПГВР), разработвани за градските общини в периода 2014-
2020 година.  ПИРО се изработва за цялата територия на общината и определя 
средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с 
други общини.  

Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година 
е в йерархична съподчиненост както на Интегрираната териториална стратегия за 
развитие на Югоизточен регион, така и на актуализираната Национална Концепция за 
пространствено развитие. Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за 
периода 2021-2027 година е изготвен в съответствие с основните стратегически 
документи на европейско, национално и областно ниво. Стратегическият документ е 
изготвен в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на 
ПИРО, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

 
Съгласно чл. 23 от Закона за регионално развитие Кметът на общината организира 

изработването на ПИРО и го внася за обсъждане и приемане от общински съвет. За 
изготвянето на документа е осигурен непрекъснат публичен достъп за информация и за 
излагане на становища на всички етапи от разработването и реализацията. ПИРО е 
обсъждан и съгласуван със заинтересовани страни – икономически и социални 
партньори, юридически и физически лица, имащи отношение към развитието на 
общината. Постъпилите предложения и препоръки са отразени в проекта на ПИРО преди 
внасянето му е Общински съвет-Казанлък. 

 



Очакваният резултат от изпълнението на ПИРО е постигане на дефинираните цели 
и приоритети за развитие на община Казанлък до 2027 г. Като най-важният 
стратегически документ на местно ниво, ПИРО е един от инструментите за управление 
на общинските политики чрез постоянен обмен на идеи и консултации между 
заинтересованите страни, както по време на разработването, така и при реализацията. 
 
Във връзка  с гореизложеното предлагам следният  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 24, т. 1 от Закона за регионално развитие Общински съвет - 
Казанлък  

 
РЕШИ: 

 
Приема План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година. 
 
 
 
Приложение: Проект на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 
2021 – 2027 година  
 

Адресат на акта: Кмета на Община Казанлък 
Докладчик за заседание на комисиите към Общински съвет – Хабибе 

Богутлиева, Главен експерт  „Проекти и 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. 
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 сe 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. 
 
 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък 
 
 
Съгласувал: 
Лилия Цонкова, Заместник-кмет на Община Казанлък 



 
Здравко Балевски, Началник-отдел ПНОЧРиОП 
 
Хабибе Богутлиева, Главен експерт „Проекти и стратегическо планиране“ 
 
 
Изготвил: 
Веселина Димитрова, Младши експерт „Стратегическо планиране“ 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Планът за интегрирано развитие на община Казанлък (ПИРО) се разработва в съответствие с 

изискванията за съдържание и обхват на документа, посочени в чл.13 на Закона за регионалното 

развитие (ЗРР).  

Документът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и 

връзките и с други общини, в съответствие с Интегрираната стратегия за развитие на Югоизточен 

регион за планиране от ниво 2 и предвижданията на Общия устройствен план на общината приет през 

2017 г. с Решение на Общински съвет Казанлък.  

ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни 

политики и ресурси за постигане на дефинираните цели. Стратегическият документ обхваща периода 

2021-2027 г. и е ориентиран към устойчиво интегрирано развитие, целящо подобряване на 

икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.  

ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на 

местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към 

по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. 

ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на 

интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за 

развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 

Цели, място и роля на ПИРО в системата от документи за стратегическо планиране на 

регионалното развитие 

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите 

за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на 

инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на 

ЕС. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско 

развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за 

регионално и местно развитие. 

Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие 

обхваща: 
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► Национална концепция за пространствено развитие (НКПР); 

► Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (ИТСР); 

► Планове за интегрирано развитие на общините (ПИРО). 

 

 

Съгласно ЗРР, ПИРО е в йерархична съподчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани 

териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и Националната концепция 

за пространствено развитие. Действащото законодателство изисква осигуряването на съгласуваност 

на ПИРО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 

Стратегическата рамка на ПИРО е фокусирана върху действащите към момента национални и 

регионални стратегически документи, които акумулират европейските политики. 

Националната концепция за пространствено развитие, актуализирана през 2019 г., регламентира 

устройството и управлението на националната територия до 2025 г. Концепцията съдържа 

средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните 

ресурси и очертава насочеността на секторните политики и стратегии. Очаква се в предстоящия период 

да се преобърне тенденцията от моноцентризъм в процес на постепенен преход към полицентрично 

развитие. Това е необходимо условие за балансирано, ефективно и щадящо използване на териториалните 

План за интегрирано 
развитие на община (ПИРО)

•Разработва се за период от 7 
години (2021-2027 г.) 

•Определя средносрочните 
цели и приоритети за 

устойчиво развитие на 
общината и връзките й с 

други общини в съответствие 
с ИТСР на региона за 

планиране от ниво 2 и ОУП 
на общината

•Общински секторни 
стратегии, програми и 

планове  

Интегрирана териториална 
стратегия за развитие на 

регионите за планиране от ниво 
2 (ИТСР)

• - Разработва се за срок от 7 
години (2021-2027 г.)

•Определя средносрочните цели, 
приоритети и перспективи за 

устойчивото интегрирано 
регионално и местно развитие на 
територията на съответния регион 

за пленирани в съответствие с 
НКПР и другите секторни и 

хоризонтални политики, както и 
връзките му с други региони за 

планиране от ниво 2 в страната и 
в съседните държави

•Регионални секторни стратегии, 
планове и програми 

Национална концепция за 
пространствето развитие (НКПР)  

• - Разработва се за срок от 15 
години (2013-2025 г.) 

•Определя дългосрочните 
перспективи, цели и приоритети на 

държавната политика за 
намаляване на дисбаланса в 
развитието на националната 

територия и съответствието й с 
другите секторни и хоризонтални 

политики

•Национални секторни стратегии, 
планове и програми
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ресурси и потенциали и необходима предпоставка за смекчаване на рисковете от климатичните промени. 

В актуализираният документ са включени следните нови елементи:  

- отразени са новите насоки в европейската кохезионна политика и политиката за пространствено 

развитие;  

- стратегическата му част интегрира по-тясно регионалното с пространственото планиране; 

- идентифицирани са конкретни територии със специфични характеристики, потребности и 

потенциали. 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 

2 (ЮИР) за периода 2021-2027 г., в обхвата на който попада община Казанлък, е стратегически планов 

документ, определящ общата политическа, пространствена, икономическа и тематична рамка за 

интегрирано пространствено развитие на региона. Тя е разработена в съответствие с НКПР, като 

отчита местния териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие. 

Документът се използва за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на 

интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период. Определени са следните 

основни приоритети за развитие на Югоизточния регион: 

Приоритет 1: Подкрепа за устойчива и интелигентна икономика на ЮИР  

Приоритет 2: Подобряване на образователното равнище на населението и качеството на живот в ЮИР  

Приоритет 3: Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и 

крайбрежните райони. 

Приетата визия, която определя рамката за реализация на ИТСР на ЮИР (поради своя дългосрочен 

характер) остава непроменена от заложената в Регионалния план за развитие на ЮИР 2014–2020 г.: 

„Югоизточен регион - привлекателно място за живот и бизнес, със съхранено природно и 

културно наследство, ефективно използващ своя потенциал за постигане на устойчиво и 

балансирано социално-икономическо развитие.“ 

По-зелен и нисковъглероден ЮИР ще изисква намеси и политики чрез инвестиране в енергиен преход, 

зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата, 

превенция и управление на риска. Тези инвестиции са особено актуални в Югоизточен регион, който 

ще бъде силно засегнат от преструктурирането на енергетиката като резултат от изпълнението на 

Зелената сделка на ЕС.  

Укрепването на мрежата от градове – центрове, подобряването свързаността в региона и качеството 

на средата в населените места за постигане на балансирано териториално развитие ще формират 

приоритетни публични намеси в региона. 
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Към разработване на ПИРО отношение имат и други действащи документи: стратегии, планове и 

програми, на национално, регионално, областно и общинско ниво. Влияние върху изпълнението на 

плана ще окажат и разработваните нови оперативни програми и нормативни документи по секторни 

политики. 

Законови норми, подход и принципи, на които се основава ПИРО: 

Изготвянето на ПИРО е регламентирано в ЗРР, както и в Правилника за неговото прилагане. За 

периода 2021-2027 г. ПИРО обединява в рамките на един стратегически документ елементите на 

общинските планове за развитие (ОПР), които се разработваха за всички общини и интегрираните 

планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – разработвани за градските общини, в 

периода 2014-2020 г.  

При изготвянето на ПИРО на община Казанлък са спазени изискванията на Методическите указания 

за разработване и прилагане на ПИРО, одобрени от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, отчетени са анализите, изводите и приоритетите в НКПР за периода 2013-2025 г. 

(Актуализация 2019 г.), Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за 

планиране от ниво 2, Националната програма „България 2030“, стратегическите цели Европа 2030 и 

насоките на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие за периода 2021-2027 г. 

При определянето на целите и приоритетите за развитие на община Казанлък за периода до 2027 г., 

освен резултатите от анализа е отчетено изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) 2014-

2020 г. на основа на Годишните доклади (ГД) за наблюдение изпълнението на ОПР, изготвената 

Междинна оценка (МО) за изпълнение през 2017 г. и отчета за изпълнението на Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014-2021 г.  

При разработването на ПИРО на община Казанлък са приложени следните подходи:  

- интегриран подход, който се е наложил като основен в политиката за регионално развитие и 

задължителен при изготвяне на стратегическите документи за регионално и пространствено 

планиране. Целта е в условията на свиващи се ресурси и ограничени финансови параметри да 

се обединят различни политики, приоритети, проекти, финансови ресурси, източници за 

финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане на положителна синергия и 

добавена стойност от реализираните програми. Интегрираният и териториален подход, отчита 

спецификата на общинската територия, координацията на различните публични политики, 

предвижданията за развитие, определени с ОУП и протичащите социални и икономически 

процеси, както и потенциалите за развитие, на които се базират предложенията за бъдеща 

стратегия за развитие. 
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- подход, основан на местните характеристики и потенциал, приложен при изготвянето на 

анализа на територията, отразявайки специфичните й характеристики, за да се откроят 

конкурентните предимства на общината и да се определят неизползваните потенциали. Той е 

обединяващ инструмент за решаване на съществуващи проблеми, идентифициране на нужди, 

подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.  

- подход „отдолу – нагоре“, с цел изграждане на консенсусен модел с всички заинтересовани 

страни, повишаване на ангажираността и заинтересоваността на участниците в подготовката и 

прилагането на документа. Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано 

развитие се основават на отворен и прозрачен процес с включване на гражданите и 

заинтересованите страни в различните етапи. Прилагането на подхода „отдолу-нагоре“ във 

фазата на актуализиране на информацията и на публичните консултации позволява да се 

постигнат изискванията за информираност, публичност и прозрачност и да се идентифицират 

по-точно потребностите на местните общности, към които да се ориентират приоритетите и да 

се насочат публичните средства. 

В процеса на разработване ПИРО е приложен принципа на партньорството и ефективни механизми 

за широко участие на заинтересованите страни - бизнеса, социалните и икономическите партньори, 

гражданите и неправителствените организации. Разработена е Комуникационна стратегия за 

осигуряване на информация и публичност във връзка с протичащия процес на разработване на ПИРО 

на община Казанлък 2021-2027 г.  

Отговорности на институциите и партньорите за разработването и приемането на ПИРО 

Документът е разработен в партньорство с Общинска администрация Казанлък, заинтересованите 

страни и с участието на широката общественост. Процесът на разработване включва детайлно 

проучване на релевантните общински и национални документи; събиране, обработка и анализ на 

необходимата статистическа информация; консултации с представители на общинска администрация 

и представители на заинтересованите страни. За проучване на мнението на заинтересованите страни в 

процеса на изготвяне на ПИРО са проведени анкетни проучвания за идентифицираните от тях 

проблеми, потенциал и възможности за развитие в периода 2021-2027г., както и определянето на 

визията и приоритетите за развитие на общината. При определяне на визия, цели и приоритети за 

развитие на община Казанлък периода 2021-2027г. са отразени местните потенциали за развитие и 

възможностите за решаване на конкретни проблеми, с цел постигане на балансирано и устойчиво 

развитие, на основата на извършените аналитични проучвания. Определени са зони за прилагане на 

интегриран подход (зони за въздействие) на базата на общи (идентични) характеристики на определена 

територия и/или общи проблеми или потенциали за развитие. Изготвена е Програма за реализация на 
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основата на извършения анализ на социално-икономическото развитие на общината, проучените 

мнения сред заинтересованите страни, проведените публични консултации и проучените възможности 

за финансиране чрез фондове на ЕС. Очертани са основни приоритетни проекти и действия в периода 

2021-2027г. Неделима част от изготвения документ са определените мерки за ограничаване 

изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска 

от бедствия в общината. 

Като информационна платформа за провеждане на on-line анкети, разпространение на информация от 

проведени обсъждания, материали и съобщения се използва интернет страницата на общината 

(https://www.kazanlak.bg/).  

Координацията и контролът по процеса на разработване, съгласуване и актуализация на ПИРО се 

осъществява от кмета на общината. Със заповед на кмета се сформира работна група, която отговаря 

за изготвянето на ПИРО. Осигурен е непрекъснат публичен достъп до информация и възможност за 

излагане на становища на всички етапи от разработването и реализацията на ПИРО. ПИРО се обсъжда 

и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, 

както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на 

общината. Постъпилите предложения и препоръки се отразяват в проекта на ПИРО. Одобреният план 

се представя от кмета на общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца 

от неговото приемане от съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за 

неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на порталът за 

обществени консултации на Министерски съвет. 

Очаквани резултати от приемането на ПИРО и използването му за целите на стратегическото 

регионално и пространствено планиране на общинско ниво 

Очакваният резултат от изпълнението на ПИРО е постигането на дефинираните цели и приоритети за 

развитие на община Казанлък. Като най-важният общински стратегически документ, той се явява един 

от инструментите за управление на общинските политики чрез постоянен обмен на идеи и 

консултации между заинтересованите страни, както по време на разработването, така и при 

реализацията му. 

  

https://www.kazanlak.bg/
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I. ЧАСТ I - ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА 

ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и потенциалите за 

развитие е изготвен за цялата територия на община Казанлък. За целта са проучени данни и е събрана 

и анализирана информация за състоянието на местната икономика; развитието на социалната сфера и 

човешките ресурси – демографски аспекти, здравеопазване, образование, социални услуги, култура, 

спорт; състоянието на основната инфраструктура; водоснабдителна и канализационна системи; 

енергийна система; управление на отпадъците; екологичното състояние, както и административния 

капацитет на общината.  

Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за изготвянето на SWOT - анализ, който като 

качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието на вътрешните и външните фактори 

за развитие на територията и възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите 

на развитието. Обобщени са вътрешните фактори (силни и слаби страни) и са дефинирани външните 

фактори (възможности и заплахи) в пространствения контекст на регионално и национално ниво. 

Като източници на официална статистическа информация са използвани данни от Национален 

статистически институт (НСИ), министерства, държавни и регионални агенции, териториални и 

регионални служби на органите на изпълнителната власт, Община Казанлък и други официални 

източници. Като обективен източник на данни за изготвената оценка и потенциалите за развитие е 

използвана обработената информация от целевите анкети със заинтересованите страни, теренни 

проучвания, получени идеи за проекти и от проведените публични събития 

1. Общ профил 

1.1. Географско местоположение и релеф 

Община Казанлък е разположена в Казанлъшката котловина между Средна гора и средната част на 

Стара планина. На север общината граничи с общините Габрово и Трявна, на изток – с община 

Мъглиж, на юг – с общините Стара Загора и Братя Даскалови и на запад – с община Павел баня.  
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Централното местоположение на общината е предпоставка за бърза транспортна връзка, превоз на 

товари и възможност за безпроблемни производствени, административни и бизнес отношения. 

Общинският център – гр. Казанлък се намира на 194 км източно от София и на 185 км западно от 

Бургас. На 36 км югоизточно от Казанлък се намира областния център Стара Загора, на 114 км в същата 

посока е гр. Пловдив, а на 48 км на север е гр. Габрово.  

През територията на община Казанлък преминава един от петте Общоевропейски транспортни 

коридори – Коридор 9: Хелзинки-Санкт Петербург-Москва/Псков-Киев-Любашевка-Кишинев-

Букурещ-Димитровград-Александруполис. Освен това се пресичат първокласни вътрешни и 

международни връзки, които свързват София – Бургас, Русе – Хасково, Стара Загора – Велико Търново 

и жп линията София – Карлово – Бургас. През общината преминават пътни артерии с регионално 

значение, като автомагистрали няма.   

Таблица 1. Баланс на териториите в община Казанлък по видове собственост (дка) 

Вид на територия по предназначение Имоти 

(брой) 

Площ 

(дка) 

Площ 

% 

Държавна частна 1843 255738,093 42,337 

Частна 52021 155521,516 25,746 

На религиозни организации 24 212,242 0,035 

Общинска частна 8281 29576,751 4,896 

На чуждестранни лица 45 230,916 0,038 

Смесена 2776 18153,521 3,005 

На юридически лица 5902 23525,285 3,895 

Стопанисван от Общината 1032 4396,797 0,728 

Държавна публична 453 60403,906 10,000 

Общинска публична 6970 46431,451 7,637 

Изключителна държавна собственост 3 10168,459 1,683 

ВСИЧКО 79350 604058,937 100,000 

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Казанлък 

Територията се характеризира с равнинен релеф в по-голямата си част. Площта на територията на 

общината е 634,781 кв. км по данни на Евростат. Надморската височина на котловината варира между 

300 и 499 м. Над котловината се издигат три от върховете на Средна Стара планина - Исполин (1524 

м), Шипка (1326 м) и Бузлуджа (1441 м). Южната част на котловината е заобиколена от склоновете на 

Сърнена Средна гора. 49% от територията в община Казанлък се използват за нуждите на горското 

стопанство, близо 45% за нуждите на селското стопанство, а останалите 6% се разпределят между 
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населените места, водните площи, транспортната инфраструктура и зоните за добив на полезни 

изкопаеми. 

На територията на общината не са открити и разработени находища на полезни изкопаеми.  

Община Казанлък е в състава на Югоизточния регион от ниво 2 (NUTS 2). Той е част от района на 

ниво NUTS 1 „Северна и Югоизточна България”, който включва още Северозападния, Северния 

централен и Североизточния региони, съответстващи на нивото NUTS 2. Съгласно административно-

териториалното деление общината е част от област Стара Загора. 

Според НКПР и актуализацията й от 2019 г., община Казанлък попада в групата градове-центрове от 

3-то йерархично ниво, които имат регионално значение в територията на областите - подходящо 

местоположение в територията на регионите, демографска големина и стабилност, налични функции 

с регионално значение в развитието на икономиката, социалната сфера, образованието, науката, 

културата. 

Като оси на урбанистично развитие в националната територия се изявяват няколко паралелни и 

няколко меридионални оси. Една от главните меридионални оси по направление север-юг е 

централната ос: Русе - Велико Търново – Габрово - Стара Загора – Хасково – Кърджали – Маказа - 

Александруполис, част от транспортен коридор, свързващ страната ни с Румъния и Гърция. Тази 

основна ос притежава много добро урбанизационно развитие с големите и средни градове и 

агломерационни ареали от север на юг – Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Казанлък, Стара 

Загора, Димитровград, Хасково, Кърджали. Нейното развитие се засилва благодарение на 

осъществения трансграничен преход Маказа - Комотини, но преминаването през Стара планина все 

още е трудно. Забавя се реализирането на тунел при Шипка и подобряването на трасето през Хаинбоаз, 

което значително би интензифицирало това направление. 

В НКПР са идентифицирани 29 потенциални агломерационни ареали на големи и средни градове в 

територията на собствената община и отчасти в съседни общини, сред които е и община Казанлък, 

които биха могли да се формират при наличие на благоприятни условия. Подходът за определяне 

обхвата на агломерационните образувания е следният: 

► Обхватът на агломерационния ареал се определя в рамките на очертан 45 минутен изохрон 

само за транспортна достъпност от града-център към съседни общини. За целта се използват 

допълнителни критерии и показатели за обвързаност - демографската маса на града-център да 

е над 30 хил. д. и да е налице по-малко от 10% намаляване на населението в условията на 

демографска криза; отчита се демографското състояние и демографската стабилност на града-

център и на общините и населените места около него, както и миграционната динамика на 
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населението; следи се трудовите връзки (пътувания към града-център от съседните общини и 

обратно) в брой и процент от трудово активното население да е повече от 10% ежедневно 

пътуващи от броя на активното население, а по отношение на ученически пътувания към града-

център от съседните общини в брой да е повече от 50 ежедневни пътувания. 

► Обхватът на агломерационното ядро се определя с очертан 30 до 40 минутен изохрон за 

комбинирана транспортно-пешеходна достъпност около града-център и обхваща 

пространствено приобщени към него съседни населени места и други обекти. 

Фигура 1. Местоположение на община Казанлък 
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Фигура 2. Градове –центрове за растеж 

 

Източник: НКПР, актуализация НЦТР 

Моделът „умерен полицентризъм“ е избраният модел на урбанистично развитие за остатъчния срок на 

действие на НКПР до 2025 г. Лостовете за постигане на този модел ще бъдат реформиращата се 

регионална политика, наваксващото изграждане на ключова инфраструктура и по- целенасоченото 

инвестиране на ресурсите. 

1.2. Климат 

Климатът на района се определя като преходно-континентален. Наблюдава се нахлуване на нееднакво 

трансформирани влажни океански въздушни маси от север и северозапад и по-рядко от североизток. 

Това прави климата на територията относително неустойчив в студените периоди, с резки 

температурни амплитуди. За формиране на климата оказват влияние също: относителната затвореност 

на котловината, близостта на двете планински вериги и влиянието на водните басейни - яз. Копринка 

и р. Тунджа.  
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Климатичният район на източните задбалкански полета се характеризира с по-мека зима, сравнително 

малък брой дни със снежна покривка, по-малка дебелина на снега, ниски абсолютни минимални 

температури, сравнително по-малка сума на зимните валежи. Климатичните данни показват ярко 

изразен континентален характер.  

Средната годишна температура е 10,7°С. Характерни за този район през пролетта са сравнително 

ранните средни дати на устойчиво задържане на температурите над 5°С (първата половина на март) и 

над 10°С (първата половина на април), но късните пролетни мразове са често явление. Лятото е 

умерено топло, сравнително по-хладно, отколкото в Тракийската низина. Лятната сума на валежите е 

голяма поради близостта на планината. През втората половина на лятото и началото на есента има 

продължителни засушавания. През есента средната температура над 5°С се задържа до втората 

половина на ноември, а над 10°С - до края на октомври. Първите есенни мразове започват по-рано от 

обикновено. Средната температура през януари е над 0 градуса, докато средната през юли е 23 градуса 

по Целзий. 

Най-малко валежи падат през март (31 л/кв. м.), а най-много през юни (76 л/кв. м.). За района 

количеството валежи е малко под средното за страната. Продължителните засушавания са малко. 

Средната относителна влажност на въздуха е 50-60%. Преобладаващата посока на ветровете е от 

северозапад.  

Билото на Стара планина предоставя потенциал за добив на ел. енергия от ветрогенератори. 

Климатичните условия в съчетание с почвената характеристика на района създават благоприятни 

условия за отглеждане на растителни видове като маслодайна роза, лавандула, орех. Територията на 

общината е в зоната с високи сумарни стойности на слънчевото греене. Налице е потенциал за 

използване на соларна енергия. 

1.3. Води  

Територията на общината не е богата на водни ресурси, освен язовир Копринка, който има 

стратегическо стопанско значение за тази част на страната. Основен воден източник, осигуряващ 

притока на вода в язовира е р. Тунджа с няколко притока, по-големите от които са р. Габровица и р. 

Енинска. Язовир Копринка се намира на около 7 км югозападно от гр. Казанлък и е с потенциал за 

развитие като спортна база и туристически обект. Язовирът не се използва за водоснабдяване на 

населени места в общината.  

По данни на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (Регистър на язовирите), на територията 

на общината са построени следните микроязовири: яз. Средногорово; яз. Синята р.; долен изр. ВЕЦ 

„Копринка“, яз. Копринка 1; яз. Дунавци; яз. Х. Димитрово; яз. Крън; Рибарника; яз. Дунавци 1; яз. 
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Голямо Дряново; яз. Крън; яз. Чодан чаир; яз. Шейново 1; яз. Ясеново; яз. Каваклъка; яз. Шейново 2; 

яз. Шипка; яз. Г. Варовита.  

Действат 2 водноелектрически централи – ВЕЦ „Копринка“ и Вец „Енина“.  

Основната концентрация на лечебни минерални извори на територията на община Казанлък е южно 

от гр. Казанлък (с. Овощник и с. Ръжена). В района на с. Овощник, находището на топла минерална 

вода е с действащи 5 геотермални сондажа с общ дебит около 28 л/сек. и температура при изворите от 

45 до 75ºС. Минералните води са с богато съдържание на флуор и висока температура. Подходящи са 

основно за лечение на опорно-двигателния апарат и нервно-паралитични заболявания. Казанлъшкото 

поле е с наличие на високи нива на подземни води, разположени предимно в поройния конус на р. 

Крънска, р. Стара река и в терасата на р. Тунджа.  

1.4. Почви  

Почвите се характеризират с голямо разнообразие: делувиални и делувиално-ливадни, ливадно-

черноземни, канелени горски излужени, като преобладаващ тип е канелено-горският. 

Разпространението на акумулативните речни материали покрай р. Тунджа и р. Енинска се съпровожда 

с наличието на алувиални почви в наносната тераса. 

По отношение на агропроизводствените си характеристики алувиалните почви са високопродуктивни 

- представени са от обработваеми земи от I, II и III категория. Те са фактор за развитие на земеделието. 

Основната част от земеделските земи са засадени с рози и трайни насаждения. Земите на североизток 

от Казанлък са нископродуктивни и силно ерозирали. Част от тях са заети от ливади и пасища. 

В най-ниската част на Казанлъшкото поле, по поречието на р. Тунджа, на места са разпространени 

заблатените почви. 

За горските почви е характерна сухоустойчива и топлолюбива горска растителност (дъб, полски бряст 

и келяв габър). Обработваемите земеделски земи със значителен наклон са засегнати и рискови по 

отношение на плоскостната, линейната и овражната ерозия. 

1.5. Флора и фауна 

Релефът, почвено-климатичните условия и проявата на антропогенна дейност са главните фактори, 

определящи растителното и животинско разнообразие на територията на общината. 

Около коритата на р. Тунджа и р. Енинска, се наблюдава естествена растителност, представена от 

влаголюбиви горски видове - върба, топола и елша. В равнинно-хълмистия горски пояс преобладават 

смесени гори от цер, благун, зимен дъб. Във височинно отношение следват гори от зимен дъб, смесени 
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широколистни гори от бук, благун, габър, мъждрян, бук, зимен дъб и явор. В най-горния 

среднопланински горски пояс преобладават буковите гори, в по-високите части смесени със смърч. 

Върху ливадните площи се установяват редица естествени тревни растения - детелина, великденче и 

др. В Казанлъшката котловина се срещат и много диворастящи лечебни растения - мащерка, равнец, 

риган, жълт кантарион. 

Фауната е представена от 49 вида бозайници, 18 вида влечуги, 11 вида земноводни, 227 вида птици. 

Река Тунджа, язовир „Копринка” и горните течения на чистите планински реки обуславят голямо 

видово разнообразие на рибите. 

Очаквани промени в климата на общината са свързани с отчетената за България обща тенденция към 

затопляне и увеличаване честотата на екстремните метеорологични явления като засушаване, 

градушки, проливни валежи и гръмотевични бури. Предвижданията са за по-бързо повишаване на 

минималната температура в сравнение с максималната, което ще намали дебелината на снежната 

покривка през зимата, ще се увеличи недостига на вода в почвата. Всичко това ще доведе до промяна 

на ареалите на много видове и намаляване на биоразнообразието. 

2. Население 

Хората живеещи и работещи на територията на община Казанлък са най-големият ѝ капитал, който 

определя дългосрочната перспектива за бъдещото ѝ развитие.  

Общият брой на населението към 31.12.2020 г. по данни на НСИ е 66903 д. От тях 48399 живеят в 

трите града в общината (Казанлък, Крън и Шипка), а останалите 18504 д. в селата. Степента на 

урбанизация на общината е 72,34%. След град Стара Загора, Казанлък е вторият по големина град в 

областта. Съгласно НКПР за периода 2013-2025 г. (актуализация 2019 г.) гр. Казанлък е определен като 

градски център от 3-то ниво. В последните пет години се наблюдава устойчива тенденция за 

намаляване на общия брой на населението в общината, което в периода 2015-2020 г. е намаляло с 2765 

д. или средно с 460 годишно. Намалението спрямо 2000 г. е общо 17371 човека. Намалението на 

населението в градовете е по-малко сравнение с това в селата. Темпът на намаление на населението в 

периода 2015-2020 г. е двойно по-нисък в сравнение с периода 2000-2015 г. Причина за това е както 

отрицателния естествен прираст, така и движението на населението или т.н. „механичен прираст“. 

Естественият прираст на населението в общината е отрицателен за последните пет години, тъй като 

броят на новородените е значително по-нисък от броя на починалите през съответната година. През 

2020 г. живородените в общината са 525, при починали 1275 лица (за 2019 г. - 568 живородени; 1167 - 

починали). Отчетеният естествен прираст за 2020 г. е минус 750 д. От новородените 403 са в градовете 

(399 за 2019 г.), а 122 в селата на общината (169 за 2019 г.). Родените деца от брачни двойки за 2020 г. 
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са 180, а 345 са от извънбрачни двойки. 55 от новородените са от майки под 20 г. (69 за 2019 г.) 

Починалите деца на възраст под 1 г. са 29 за 2019 г. 

Таблица 2. Основни данни за населението на общината 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой на населението 69 668 69 086 68 555 68 206 67 433 66 903 

Естествен прираст -536 -546 -468 -567 -599 -750 

Механичен прираст -218  -36 -63 218 -174 220 

Гъстота на населението 

(д./кв. км) 
110,0 109,0 108,2 107,7 106,2 105,40 

Източник: НСИ, Регионална статистика LAU1, 2000-2020 

Коефициентът на раждаемост в област Стара Загора за 2020 г. е 8,9 ‰. (8,5 ‰ за страната), 

коефициентът на смъртност е 19 ‰ (18 ‰ за страната). Детската смъртност е 5 ‰ (5 ‰ за страната), 

което е два пъти по-малко от данните за 2019 г. - 10,4 ‰.   

През 2020 г. броят на заселените лица в община Казанлък е 1706 души (за 2019 г. е 1617), броят на 

изселените лица е 1486 души (за 2019 г. - 1399), а отчетеният механичен прираст е положителен – 220 

души (за 2019 г. механичният прираст е отрицателен – 174 души).   

Разпределението на населението по етнически групи по данни от последното преброяване през 2011 г. 

показва, че от българската етническа група се е самоопределило 85,3% от общото население на 

общината, от турската етническа група – 7,3%, от ромската – 5,5%, други – 1,2%. 

В периода 2015-2020 г. общината се характеризира с висока гъстота на населението- 105,4 д./кв. км 

към 2020 г., значително по-висока от средната за страната - 62,3 д./ кв. км.  

Сравнена със средната за Югоизточния регион - 52,5 д./кв. км и на област Стара Загора - 61,7д./кв. км, 

тя е значително по-висока и определя населените места в общината като витални и привлекателни за 

живеене.  

Създадената мрежа от по-големи и по-малки населени места е балансирана. Това в голяма степен се 

дължи на град Казанлък, който се е утвърдил като основен административен, културен и икономически 

център в мрежата от населени места в общината. Град Казанлък е разположен в центъра на територията 

на общината и е балансиран от 2 малки града и 3 големи села разположени сателитно около него.  
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Фигура 3. Селищна мрежа 

 

Малките села са разположени в периферните територии на общината близо до границата със съседните 

общини. Разработването на интегрирани стратегии за развитие на периферните територии на общината 

съвместно със съседните общини би могло да допринесе за повишаване темпа на икономическо 

развитие, по-пълно използване на местния потенциал и утвърждаването на малките населени места 

като добри за живеене и бизнес.  

Броят на населените места в общината е 20, от които 3 града - Казанлък, Крън и Шипка и 17 села - 

Бузовград, Горно Изворово, Голямо Дряново, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Копринка, Кънчево, 

Горно Черковище, Овощник, Розово, Ръжена, Средногорово, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново 

и Ясеново. Броят на кметствата е 19. 

Таблица 3. Брой на населението по населени места към 31.12.2020 г. 

№ Населено място 
Постоянен 

адрес (общо) 

Настоящ 

адрес (общо) 

Постоянен и настоящ 

адрес в същото НМ 

1. гр. Казанлък 55242 49416 45535 

2. гр. Крън 3462 3184 2915 

3. гр. Шипка 1272 1290 1088 

4. с. Бузовград 2284 1997 1842 

5. с. Голямо Дряново 186 306 151 

6. с. Голямо Изворово 192 215 154 

7. с. Горно Черковище 1288 1317 1151 
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№ Населено място 
Постоянен 

адрес (общо) 

Настоящ 

адрес (общо) 

Постоянен и настоящ 

адрес в същото НМ 

8. с. Долно Изворова 720 588 460 

9. с. Дунавци 612 669 519 

10. с. Енина 2278 2298 2000 

11. с. Копринка 2885 2624 2417 

12. с. Кънчево 1269 1052 986 

13. с. Овощник 1634 1576 1410 

14. с. Розово 1081 1082 927 

15. с. Ръжена 1171 1194 1000 

16. с. Средногорово 135 213 101 

17. с. Хаджидимитрово 1798 1553 1458 

18. с. Черганово 894 936 778 

19. с. Шейново 1994 1862 1702 

20. с. Ясеново 847 808 670 

 Общо 81 244 74 180 67 264 

Източник: ГД ГРАО 

Населените места, извън гр. Казанлък, с брой на население по настоящ адрес с над 1 000 души са 13 

бр., като има и 3 населени места с население над 2000 души (гр. Крън, с. Енина и с. Копринка). Тази 

демографска характеристика на населените места дава основание по-голямата част от тях да бъдат 

определени като жизнени от икономическа и социална гледна точка и благоприятни за използване и 

развитие потенциала на територията на общината. 

Селищната мрежа се формира от населени места, чийто брой на обитаващото ги население е 

благоприятен за развитието на обекти за най-необходимите дейности – образование, здравеопазване, 

култура и др. Политиката за развитие на общината следва да насърчава задържането на населението в 

големите и средни села, с оглед по-равномерното териториално антропогенно натоварване на 

общината и като предпоставка за устойчиво развитие.  

Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г. формулира 

приоритетни направления и задачи в областта на демографската политика на общината, насочени към 

целенасочено въздействие върху процесите на естественото движение (раждаемост, смъртност, 

миграция) за постигане на по-високи стандарти на жизнената среда в община Казанлък - заетост и 

доходи, образование, здравеопазване, екология, инфраструктура, жилища, култура, спорт, които да 

обуславят поддържане на оптимален баланс на населението.  

Към 2020 г. може да се отчете, че изпълнението на дейностите по общинската стратегия за 

демографско развитие на община Казанлък 2008-2020г. е допринесло за частично овладяване на 

отрицателните демографски процеси и редуциране на темпа на намаление на броя на населението в 

общината. Постигнатите резултати са мотив за разработване на нова демографска стратегия на 
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общината за периода след 2020 г., която да фокусира демографската политика на общината върху 

актуалните проблеми и да обедини усилията на заинтересованите страни за изпълнение на поставените 

цели и надграждане на постигнатото до 2020 г. 

2.1. Полова и възрастова структура на населението 

Към 31.12.2020 г. населението на общината е 66903, от които жени - 34912 (52,18 %) и мъже - 31991 

(47,82 %). В градовете населението е 48399 (жени – 25518, мъже – 22881), а в селата – 18504 (жени - 

9394, мъже – 9110).   

Таблица 4. Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. 

 Население бр. 
Област Стара Загора Община Казанлък 

общо в градовете общо в градовете 

1. Под трудоспособна възраст 49888 36196 10563 7887 

2. В трудоспособна възраст 181348 129942 38151 27814 

3. Над трудоспособна възраст 80164 50750 18189 12698 

 Общо 311400 216 888 66903 48399 

Източник: НСИ, Регионална статистика, 2020 г. 

Възрастовото съотношение на населението за 2019 и 2020 г. е както следва: 

► Население в подтрудоспособна възраст (0-14 години) спрямо население в трудоспособна 

възраст (15-64 години) – за 2019 г. е 24 %, за 2020 г. - 27,7% 

► Население в надтрудоспособна възраст (65 +) спрямо население в трудоспособна възраст (15-

64 години) – за 2019 г. е 38,4 %, за 2020 г. - 47,67 % 

► Население в подтрудоспособна възраст (0-14 години) и надтрудоспособна възраст (65 +) спрямо 

население в трудоспособна възраст (15-64 години) – за 2019 г. е 62,4 %, за 2020 г. - 75,4 % 

► Население в надтрудоспособна възраст (65+) спрямо население в подтрудоспособна възраст (0-

14 години) – за 2019 г. е 160 %, за 2020 г. - 172,2 %. 

Коефициентът на възрастова зависимост на населението в подтрудоспособна и надтрудоспособна 

възраст отнесено към това в трудоспособна възраст към 2020 г. за област Стара Загора е 60,6 % при 

среден за България 56,7% по данни на НСИ.  

Към 15.12.2019 г. броят на младите хора в община Казанлък от 15 до 29-годишна възраст е 10432 души, 

от които 6832 (65 %) живеят в гр. Казанлък. С цел създаване на по-добри условия за реализация и 

задържане на младите хора в общината е разработен Общински план за младежта 2020 г., който 

определя общинската политика в тази област и включва следните приоритети:  

► насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие на младите хора и 

ограничаване на младежката безработица;  



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
30 

► насърчаване здравословен начин на живот; 

► превенция на социалното изключване на млади хора; 

► развитие на младежкото доброволчество; 

► повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, творческите 

умения и културното изразяване на младите хора; 

► развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; 

► развитие на междукултурния и международен диалог; 

► повишаване на ролята на младите в превенцията на престъпността. 

Налице е застаряване на населението в общината, както и в цялата страна, което в дългосрочен план 

се явява сериозен проблем за възпроизводството на работната ръка, както и за функционирането на 

социалната система. В разработени от НСИ варианти за демографското развитие на страната в 

перспектива до 2080 г., прогнозното развитие на броя на населението на област Стара Загора е 

следното:  

Таблица 5. Прогнозно развитие на броя на населението на област Стара Загора 

Област Стара Загора 2020 

година 

2025 

година 

2030 

година 

2035 

година 

Реалистичен вариант брой население 312 265 300 871 289 689 278 972 

Оптимистичен вариант брой население 312 785 302 817 293 552 284 985 

Песимистичен вариант брой население 312 018 299 952 287 833 276 062 

Източник: НСИ 

И при трите прогнозни варианти населението ще намалява и застарява. Освен намаляването, 

прогнозата е за значителни изменения в структурата на населението. Застаряването на населението ще 

увеличава разходите за грижи за старите хора. В допълнение, застаряването на работната сила в 

условия на динамичен пазар на труда, с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и 

професионалните умения на заетите, поражда необходимостта от насърчаване на ученето през целия 

живот и до реалистични и адекватни инвестиции в сферата на образованието.  

Проблеми, които следва да търсят решение: 

► Задържане и привличане на млади хора в общината 

► Подобряване на условията за живот и труд в общината, със специално внимание към развитието 

и благоустрояването на малките населени места, които успяват да задържат и към момента 

млади хора; 

► Създаване на атрактивни възможности за образование; 

► Обучение и преквалификация на по-възрастните работници; 
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► Подобряване на условията на работа, включително създаване на по-здравословна среда; 

► Създаване на условия за добра трудова реализация на младите хора и повишаване на 

професионалната им квалификация. 

2.2. Образователна структура на населението  

По данни от последното преброяване през 2011 г., броят на населението с висше образование в 

общината е 11147 ч. Този брой е нараснал с 12% спрямо 2001 г. и съставлява 16,4% от населението 

през 2011 г. Броят на хората със средно образование в периода 2001-2011 г. се запазва. В посочения 

период намалява делът на населението с основно образование с 4741 лица или с 25,5% спрямо 2001 г. 

Положителна е тенденцията за намаляване броя на лицата с начално и незавършено основно 

образование и неграмотните лица. 

Таблица 6. Образователна структура на населението 

Вид 

образование 
висше полувисше средно основно 

начално и 

незавършено 

основно 

неграмотни 

Към 01.03.2001 г. 

община 

Казанлък 
6553 3348 34296 18585 12530 1173 

България 716863 333671 2826821 2049443 1372722 132888 

Към 01.02.2011 г. 

община 

Казанлък 
11147 - 34422 13844 7745 647 

България 1348650 - 2990424 1591348 865489 80963 

Източник: Регионална статистика LAU 1 2000-2019 

Фигура 4. Образователна структура на населението. Отн. дял в % към 2011 г. 

висше 17 %

средно 51 %

основно 20 %

начално 11 %

неграмотни 
1 %

 

Източник: НСИ, Преброяване 2011 г. 
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3. Пазар на труда 

3.1. Динамика и структура на заетостта 

По предварителни данни на НСИ към 31.12.2020 г., наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в област Стара Загора са 96487 (към 31.01.2020 г. са 101461 души). От тях най-много 

са заетите в преработвателната промишленост - 34%, следват 12,1% в търговията и ремонта на 

автомобили и мотоциклети, 7% в добивната промишленост, 5,5%, в строителството, 4,9% в 

производството и разпределението на ел. енергия, топлоенергия и на газообразни горива.  

Работната сила на 15 и повече години в област Стара Загора към 2020 г. е 149,4 хил. д. (за 2019 г. – 

152,5 хил. д.), а коефициентът на икономическа активност е 56,3 % за 2020 г. спрямо 57,1 % за 2019 г. 

Работната сила на възраст 15-64 г. към 2020 г. в областта е 145,4 хил. д. (148,9 хил. д за 2019 г), а 

коефициентът на икономическа активност е 74,9% за 2020 г. спрямо 75,7 за 2019 г. 

От заетите лица – 20,1% са с висше образование, 67,3% - със средно образование, 12,6% с начално 

образование. Делът на лицата със средно професионално образование е 44,1%. 

Фигура 5. Икономически активни и регистрирани безработни лица 

 

Източник: Източник: Бюро по труда Казанлък 

Общият брой на икономически активните лица в община Казанлък към края 2020 г. е 34403. През 2020 

г. броят на регистрираните безработни се е увеличил от 1248 в края на януари на 2300 лица към 

31.12.2020 г. Броят на регистрираните безработни младежи до 29 г. от 184 през януари 2020 г. е 
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достигнал 192 лица в края на годината. Дългосрочно безработните лица с регистрация над една година 

в Бюрото по труда са 18 към 31.12.2020 г., а през януари са били 15. 

Специфична особеност за община Казанлък е високият относителен дял на заетите в областта на 

индустрията – 69% през 2018 г. В периода 2014-2018 г. делът на работещите в индустрията е нараснал 

с 6%. В същия период относителният дял на работещите в индустрията в страната от 32,2% през 2014 

г. намалява и е достигнал 31,9% през 2018г. Очевидно е, че в периода 2014-2018 г. секторът на 

индустрията в общината е претърпял развитие, което е наложило увеличаване на дела на заетите. 

Община Казанлък е една от общините с най-голям брой хора заети в производствения сектор в 

България, което е индикатор за наличието на професионално подготвена работна сила и традиции в 

обучението и повишаването на квалификацията на персонала. Наличната работна сила е 

специализирана и лесно приспособима за преминаване между различни сектори/сегменти на 

промишленото производство. Най-развитите дейности в производствения сектор в общината са тези 

за производство на хидравлично оборудване и оръжия. В града са разположени най-големите 

компании в сектора в България, които са и най-големите работодатели, като общият брой на заетите e 

2300 в хидравличния сектор за 2019 г., а в оръжейния е над 9900.  

Тенденциите в развитието на пазара на труда в региона следват основните тенденции и процеси в 

развитието на икономиката в страната. Наблюдава се тенденция към увеличение на наетите лица през 

2019 г. спрямо 2018 г. Изграждането на тунел под Шипка в следващите години ще разшири 

територията за набиране на работна сила към област Габрово и ще добави възможност за привличане 

на кадри от още 57 625 души в трудоспособна възраст. Общият брой на населението в зоната на 30 

минутния изохрон около Казанлък ще достигне до 221000 д.  

През 2020 г. броят на наетите безработни лица в региона е 1750, от които 166 чрез субсидирана заетост. 

Постъпилите на несубсидирани работни места през 2020 са 1584. През 2019 г. постъпилите на работа 

на несубсидирани работни места са 1483. 

В района, обслужван от Дирекция „Бюро по труда”, се наблюдава засилена миграция/трудови 

пътувания на населението между общините, свързано с развитието на промишлеността, главно в 

община Казанлък, като най-големият работодател „Арсенал” АД привлича и наема работници и 

служители и от други региони на страната. „Аркомат-България” ЕООД е друг ключов работодател на 

територията на община Казанлък със съществен принос за първото полугодие на 2019 г. при наемането 

на нискоквалифицирани работници, но през юли 2019 г. е подал уведомление за масово уволнение на 

над 400 работници и служители. В резултат на това от края на м. август до м. октомври 2019 г. са 

регистрирани 362 безработни лица. 
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В периода 2016-2020 г. безработицата в общината намалява устойчиво от 4,2% до 3,3% по отношение 

на населението в трудоспособна възраст. През същия период средният коефициент на безработица в 

страната е 8,7% през 2016 г. и намалява до 5,6% през 2019 г. Дори в края 2020 г. нивото на безработица 

в община Казанлък е 5,7% и е по-ниско от средното в страната – 7,4% и от средното в област Стара 

Загора – 6,2%. 

През 2020 г. пазара на труда попада под въздействието на усложнената епидемична обстановка 

свързана с разпространението на COVID-19, въведеното извънредно положение в страната и 

последвалата извънредна епидемична обстановка. Средният брой регистрирани безработни лица за 

периода 2016-2020 г. е посочен в следващата таблица.  

Таблица 7. Среден брой регистрирани безработни лица по години 

Период Средногодишен брой регистрирани лица 

2016 г. 1444 

2017 г. 1250 

2018 г. 1184 

2019 г. 1138 

2020 г. 1944 

Източник: Бюро по труда Казанлък 

Данните показват, че при средногодишния брой регистрирани безработни лица през периода 2016-

2020 г. се наблюдава трайна тенденция на намаление, като през 2019 г., в сравнение с началото на 

разглеждания период това намаление е с 306 лица или с 21,2 пункта. Тази тенденция се нарушава през 

2020 г., когато средния брой регистрирани безработни лица се увеличава с 806 лица или 170,8 пункта 

спрямо 2019 г. Причината е възникналата криза във връзка с разпространението на Covid-19. 

Средногодишното равнище на безработица в общината за 2019 г. е 3,3%, което се доближава до най-

ниските стойности в страната. През 2020 г. вследствие затварянето на цели сектори от икономиката, 

средното равнище на безработица достига 5,7%, което е повишение спрямо 2019 г. с 2,4 пункта. 

Таблица 8. Освободени от различните отрасли на икономиката новорегистрирани лица 

Период  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 

Новорегистрирани 

безработни лица 
2 635 - 2 455 - 2 542 - 2 868 - 4 167 - 

1. Аграрен сектор 28 1,4 29 1,2 42 1,7 69 2,4 94 2,2 

2.Индустрия 746 28,3 574 23,4 814 32,0 1082 37,7 1565 37,6 

3.Услуги 800 30,4 805 32,8 789 31,0 736 25,7 1449 34,8 

4.Неуточнен 

отрасъл 

1051 39,9 1047 42,6 897 35,3 981 34,2 1059 25,4 

Източник: община Казанлък, Бюро по труда, 2020 г. 
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През 2020 г. най-висок е относителният дял на освободените от отрасъл „Индустрия” - 37,6% от общия 

поток новорегистрирани, следва делът на безработните лица от сферата на услугите – 34,8% и най-

нисък относителен дял имат освободените от аграрния сектор - 2,2%. През годината се наблюдават 

колебания, които са свързани със сезонната заетост в тези отрасли на националното стопанство. 

3.2. Търсене на работна сила 

През 2020 г. броят на обявените в Бюрото по труда - Казанлък свободни работни места (СРМ) на 

първичния трудов пазар е 1468. В сравнение разкритите СРМ на ППТ през 2019 год. са били 1400. 

Намалял е относителният дял на обявените СРМ за специалисти през 2020 г. (223) на 15,2%, спрямо 

22,6% през 2019 г. (317). През 2020 г. са заявени 222 несубсидирани работни места за специалисти с 

висше образование, които представляват 15,1% от всички обявени през годината. В сравнение с 2019 

г. със 7,1% е намалял делът на обявените СРМ за специалисти с висше образование.  

През 2020 г. са заявени 456 (31,1%) работни места за работници (без местата по програми за заетост). 

Делът на обявените места с работнически професии се е увеличил с 2,7% в сравнение с предходната 

година. През 2020 г. безработните без специалност разполагат със 789 (53,7%) от всички обявени 

свободни работни места в ДБТ Казанлък, които са с 4,7% по-малко от предходната година. Тук не са 

включени местата по програмите за заетост.  

Безработицата в регионален аспект е в зависимост от несъответствието в структурата на търсене и 

предлагане на работна сила. Заявените работни места по програми и мерки за заетост през 2020 г. са 

62. По проекти на ОПРЧР 2014-2020 са заявени 326 работни места през 2020 г., при 72 бр. за 2019 г. 

Фигура 6. Свободни работни места в бюро по труда през 2020 г. 

 

Източник: Бюро по труда Казанлък 

На първичния трудов пазар през 2020 г. са заети 650 работни места или 44,3% от обявените. За 2019 г. 

са заети 998 работни места или 71,3% от всички обявени. Заетите работни места по национални 

15,10%

31,10%53,70%

Обявени свободни работни места  в Бюрото по 

труда (към 31.12.2020 г.)

За специалисти За работнически професии
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програми и мерки за заетост през 2020 г. са 62, а 144 бр. са по проекти на ОПРЧР. За сравнение през 

2019 г. 45 са заетите работни места по национални програми и мерки за заетост, а по ОПРЧР – 72.  

Таблица 9. Динамика на равнището на безработица по години 2016- 2020 г. 

Равнище на 

безработица (%) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Община Казанлък 4,2 3,6 3,4 3,3 5,7 

Област Стара Загора 6,0 3,06 4,1 - 7,4 

България 8,0 7,07 6,14 4,2 8,3 

Източник: община Казанлък, Бюро по труда, НСИ, Регионална статистика 

Равнището на безработица очертава тенденция на намаление през периода 2016-2019 г. от 4,2% до 

3,3%. През първата половина на 2020 г., следствие на развилата се сложна епидемична обстановка, 

равнището на безработица достига средно ниво от 5,4%, като от 3,6% през месец януари скача до 6,3% 

в края на месец юни 2020 г. В края на 2020 г. обстановката е овладяна в известна степен и това дава 

отражение на нивото на безработица в общината към 31.12.2020г. - 5,2%, като с това се постига 5,7% 

средно годишно равнище. 

Таблица 10. Влияние на COVID-19 върху нивото на безработица в община Казанлък 

Към дата 
Икономически 

активни лица 

Регистрирани 

безработни, 

бр. 

Постъпили 

на работа 

през 

месеца 

Регистрирани 

безработни до 

29 години 

Безработни 

повече от 1 

години 

Свободни 

работни 

места в 

края на 

месеца 

31.12.2019 34403 1142 103 160 7 50 

31.03.2020 34403 1470 74 234 25 46 

30.04.2020 34403 2392 70 410 52 173 

31.05.2020 34403 2529 313 415 14 168 

30.06.2020 34403 2300 276 327 49 156 

31.12.2020 34403 1791 92 192 18 39 

Източник: община Казанлък, Бюро по труда, 2020 г. 

Рестриктивните мерки във връзка с COVID пандемията ускоряват процесите и в края на април 2020 г. 

се отбелязва драстично увеличение на броя на безработните лица и почти двойно нарастване на 

безработните под 29 г., т.е. младежката безработица. След отпадане на извънредното положение от 

13.05.2020г. и разхлабване на част от противоепидемичните мерки, засегнатите сектори на 

икономиката се опитват да възстановят ритъма си на работа и наемат отново част от работниците и 

служителите си, но това компенсира в малка степен нарасналото равнище на безработица. 

Съотношението мъже/жени при регистрираните безработни лица от община Казанлък през периода 

2016-2019 г. е 46:54. През 2020 г. това съотношение е 40:60. Във възрастовата структура динамиката 

на средногодишния брой регистрирани безработни лица за периода 2016-2020 г. е следната: 
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Таблица 11. Динамика по възрастова структура на регистрирани безработни в община Казанлък 

Възраст 2016 г 

Отн. 

дял 

(%) 

2017 г 

Отн. 

дял 

(%) 

2018 г 

Отн. 

дял 

(%) 

2019 г 

Отн. 

дял 

(%) 

2020 г 

Отн. 

дял 

(%) 

До 24 

години 
73 5,1 73 5,9 66 5,6 63 5,5 102 5,2 

От 25 до 29 

години 
158 10,9 137 10,9 137 11,5 116 10,2 160 8,2 

От 30 до 49 

години 
730 50,5 654 52,3 645 54,5 607 53,3 1 040 53,5 

Над 50 

години 
484 33,5 386 30,9 336 28,4 352 30,9 641 33,0 

Източник: община Казанлък, Бюро по труда, 2020 г. 

През 2020 г. относителният дял на безработните млади хора до 24 г. е 5,2% при 5,5% през 2019 г., като 

проблемът с тяхната трудова реализация все още е един от най-сериозните на пазара на труда. 

Относителният дял на безработните над 50 години се е увеличил през 2020 г. до 33,0% в сравнение с 

2019 г., когато е бил 30,9%.  

Фигура 7. Възрастова структура на безработните за първо полугодие на 2020 г. 

 

Източник: Община Казанлък, Бюро по труда 

Средногодишният брой безработни по професионален признак за периода 2016-2020 г. е както следва: 

Таблица 12. Средногодишен брой безработни по професия 

Период 

Средно 

годишен 

брой 

С 

работническа 

професия 

Отн. 

дял % 
Специалисти 

Отн. 

дял % 

Без 

специалност 

Отн. 

дял % 

2016 1444 353 24,4 501 34,7 590 40,9 

2017 1250 325 26,0 440 35,2 485 38,8 

2018 1184 323 27,3 427 36,1 433 36,6 

2019 1138 305 26,8 413 36,3 420 36,9 

2020 1944 558 28,7 678 34,9 708 36,4 

Източник: община Казанлък, Бюро по труда 

5,20% 8,20%

53,50%

33,00%

Възрастова структура на безработните 

(към 31.12.2020 г. )

до 24 г. 25-29 г. 30-49 г. над 50 г.
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В структурата на безработните по професионален признак се наблюдава намаление в относителния 

дял на безработните без специалност, както и на безработните специалисти. Наблюдава се увеличение 

на дела на безработните хора с работническа професия от 26,8% през 2019 г. на 28,7% през 2020 г. 

През 2020 г. в структурата на безработните специалисти най-голям е делът на инженерно-техническите 

кадри – 41,9%, следвани от икономистите – 24,0% и специалистите от сферата на услугите – 13,3%. 

Таблица 13. Средногодишен брой безработни по образование 

Период 

Средно 

годишен 

брой 

Началн

о 

Отн. 

дял, 

% 

Основно 

Отн. 

дял, 

% 

Средно 

Отн. 

дял, 

% 

Висше 

Отн. 

дял, 

% 

2016 1444 267 18,5 175 12,1 733 50,8 269 18,6 

2017 1250 193 15,4 147 11,8 665 53,2 245 19,6 

2018 1184 129 10,9 134 11,3 680 57,4 241 20,4 

2019 1138 122 10,7 131 11,5 676 59,4 209 18,4 

2020 1944 190 9,8 197 10,1 1246 64,1 311 16,0 

Източник: община Казанлък, Бюро по труда, 2020 г. 

През разглеждания период в образователната структура най-висок е относителния дял на безработните 

със средно образование, следван от тези с висше. След 2018 г. намалява делът на лицата с висше 

образование от 20,4% на 16,0%, а се увеличава делът на регистрираните безработни със средно 

образование от 57,4% на 64,1%. Относителният дял на регистрираните безработни лица с основно и 

по-ниско образование през 2019 г. почти запазва нивото си от 2018 г., но през 2020 г. намаляват 

относителните дялове и на двете групи безработни лица. 

Положителна се очертава тенденцията за намаляване на продължителността на регистрация на 

безработните лица. Данните сочат, че средната продължителност на безработицата през 2020 г. е 0,43 

месеца, през 2019 г. е 0,78 месеца при 2,72 месеца през 2018 г., 3,01 месеца през 2017 г. и 9,78 месеца 

през 2016 г.  

Броят на дългосрочно безработните или т.н. „обезкуражени лица“ намалява от 652 през 2014 г. до 24 

лица през 2019 г. В резултат на ограничителните мерки срещу Соvid-19 през 2020 г. броят им нараства 

до 41 лица. 

Отварянето на тунела под Шипка ще осигури „бърза лента” за още 32197 души икономическо активно 

население и ще увеличи броя му до 214000. Коефициентът на хората в активна възраст в 

административния район за 2018 г. (съотношение на броя на работната сила на възраст и броя на хората 

в същата възрастова група) е 57,1%, който е по-високо от средния за страната. Понастоящем в 

административния район са заети 105668 души, повече от ¼ от които в Казанлък. Безработицата в 

града е една от най-ниските в страната - 3,6%, а за 30-минутната зона е 5,3% през януари 2020 г. Трябва 
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да се подчертае, че в зоната от 30 минути около Казанлък все още е достъпен голям резерв от човешки 

капитал - през януари 2020 г. все още има 2388 регистрирани като безработни в трудоспособна възраст, 

както и 44839 души, които в момента са икономически активни. В по-широките 45 минути в зоната 

цифрите са следните: 4308 регистрирани като безработни в трудоспособна възраст; 88599 

понастоящем икономически активни. 

Общият брой на компаниите в Казанлък е 3221 (22% от всички в областта). Най-голям дял имат микро- 

и малките компании – 98,7%, които генерират 45% от нетните приходи и 35% от заетостта. Вторият 

дял е за средните компании – 1,05% и съответно 16% нетни приходи и 11% заетост. Делът на големите 

компании е 0,25%, с 39% от нетните приходи и 53% от заетостта.  

3.3. Проблеми на пазара на труда 

Съществува разминаване между потребностите на реалната икономика в региона от работна сила от 

една страна и професионалния профил на специалистите, които се създават от професионалните 

гимназии. Повечето млади хора имат ясно изразени предпочитания към престижно звучащи, 

привлекателни професии.  

Част от регистрираните безработни лица, които живеят в малки населени места, на разстояние от 

икономическия център, нямат добра перспектива за развитие поради това, че живеят в общностна 

група, образувана на принципа на етническата принадлежност. Регистрираните безработни лица там 

са в по-голямата си част етнически роми, като значителна част е с по-ниско от основно образование 

или са функционално неграмотни. Повечето са без квалификация, а трудовият им опит обикновено се 

изчерпва със сезонна, случайна заетост, събиране на билки, извършване на еднократни или 

кратковременни услуги. Развиват се процеси на сепариране и капсулиране в общността. Значителна 

част от жените не търсят работа и не искат да придобият квалификация. Липсват свободни работни 

места в малките населени места, както и на подходящ транспорт за придвижване при заетост в по-

големите населени места. Много от мъжете имат нереалистични очаквания за професии и заплащане, 

за които нямат необходимата професионална подготовка, образование и ниво на владеене на български 

език.  

Наблюдава се постепенно намаление на средното годишно равнище на безработица до 2019 г. 

Разпространението на COVID-19 през първото полугодие на 2020 г. води до нарастване равнището на 

безработица и в отговор на това се прилагат множество мерки за подкрепа на бизнеса в условията на 

социални ограничения. 

Следваща тенденция, влияеща негативно за удовлетворяване потребностите на пазара на труда е 

нарастване на относителния дял на безработните без специалност и квалификация. Увеличава се броят 
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на обявяваните несубсидирани работни места със средно и по-високо образование, но броят им е по-

малък от този на регистрираните безработни. Положителна се очертава тенденцията за намаляване на 

продължителността на регистрация на безработните лица. 

4. Икономическо развитие  

4.1. Анализ на състоянието  

В икономиката на община Казанлък доминират следните отрасли:  

► Индустрия (представена от производството на хидравлични елементи, обработката на метали, 

преработвателна промишленост)  

► Земеделие (основно отглеждане на маслодайни култури, производство на розово масло) 

► Туризъм. 

Таблица 14.Групи предприятия в община Казанлък, според заетите в тях лица 

Групи предприятия, 

според брой заети 

лица 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общо 3048 3080 3107 3121 3228 

Микро до 9 заети 2827 2841 2866 2866 2982 

Малки от 10 до 49 176 196 199 211 204 

Средни от 50 до 249 35 35 35 36 34 

Големи над 250 10 8 7 8 8 

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

В периода 2014-2018 г. общият брой на функциониращите предприятия в община Казанлък се 

увеличава със 180 броя. Най-голям дял имат микро- предприятията, като през 2018 г. техният брой е 

2982 бр. или 92,4% от общия брой. Те са увеличили броя си със 155 в периода 2014-2018 г. Малките 

предприятия са 6,3% от общия брой, увеличението им е с 28 броя. Делът на средните предприятия е 

1,05%, а на големите - 0,25%. При средните и големите предприятия се наблюдава намаление на броя, 

съответно с 1 и 2 в периода 2014-2018 г. Броят на предприятията в общината е 20 % от броя на същите 

в област Стара Загора за 2018 г. 
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Фигура 8. Брой предприятия в община Казанлък по размер към 31.12.2018 г. 

 

Източник: НСИ 

Нетните приходи от продажби в периода 2014-2018 г. се увеличават с 6,54 хил. лв./ж. при нарастване 

за страната с 9,27 хил. лв./ж. Към края на 2018 г. нетните приходи от продажби в общината достигат 

56,4% от средните за страната. Почти двойно по-ниските приходи от продажби в сравнение със 

средните за страната показват, че произведената продукция има ниска добавена стойност и/или 

производителността на труда е ниска.  

Таблица 15. Нетни приходи от продажби на 1 жител към 31.12. 2018 г. в хил. лв./жител 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Община Казанлък 16,84 18,56 22,32 24,77 23,38 

България 32,18 34,53 34,51 38,27 41,45 

Източник: НСИ, Регионална статистика, LAU1, 2000-2019 

Таблица 16. Нетни приходи от продажби на предприятията на един зает в хил. лв. 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Община Казанлък 53,92 54,54 59,53 62,02 58,79 

България 103,44 109,56 107,61 116,90 125,07 

Източник: НСИ, Регионална статистика, LAU1, 2000-2019 
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Таблица 17. 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 

НПП1 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, „Статистически изследвания-Стара Загора”), Годишен доклад за 2019 г. 

Най-голямото увеличение за периода 2014-2018 г. се наблюдава в произведената продукция, която е 

нараснала за периода общо с 57,6%. Приходите от дейността нарастват с 43,6%, а нетните приходи от 

продажби нарастват с 34,5%, разходите за ДМА са се увеличили с 20,4%. За 2018 г. НПП в община 

Казанлък са 15,5% от тези за област Стара Загора.  

Преработващата промишленост е традиционно водещ, структуроопределящ сектор на икономиката на 

община Казанлък. По данни на НСИ, за периода от 2013 до 2015 г., броят на предприятията в този 

сектор е намалял с 11 броя. През 2015 г. предприятията са 407 и броят им се променя динамично. През 

2017 г. са 416 като спрямо предходната година, броят им се е увеличил с 12, а заетите лица сектора са 

нараснали с 1183 души. 

Община Казанлък има добре развита преработваща промишленост, която е и най-развитият сектор в 

област Стара Загора. Производствените компании допринасят за 75% от добавената стойност за 

местната икономика и наемат 66% от работниците през 2019 г. Секторът генерира 55% от нетните 

приходи и 79% от обема на заплатите. Най-значимите производствени подсектори по добавена 

стойност са обработката на метали и метални части (63% от добавената стойност в производството), 

производството на машини и оборудване (21% от добавената стойност). Производителността на 

компаниите се гарантира от капиталови инвестиции в дълготрайни материални активи и от активното 

усвояване на финансиране от европейските фондове - общо 29% от сумата за региона за периода 2014-

2019 г. 

В периода 2014-2017 г. в община Казанлък се запазва тенденцията най-големият брой фирми да е в 

сектор „Търговия и ремонт на автомобили и битова техника”, но се наблюдава намаление на броя им 

през последните години. Броят на заетите се увеличава, както и приходите от дейност. През 2015 г. 

фирмите в тази област са 1 285 броя, а през 2016 г. са 1 263 т.е. за периода са намалели с 22, а броят на 

заетите лица е нараснал със 133 души, спрямо предходната година. През 2017 г. в сектора работят 1 

                                                                        
 

 

1Нетни приходи от продажби 
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225 фирми. Отбелязва се намаление с 38, а броят на заетите лица се е увеличил със 21 души. Приходите 

от дейността също растат с 16 258 хил. лв. 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 бележат нарастване с 18 839 хил. лв., което показва, че е започнало 

оптимизиране на дейността в сектора, като са повишени приходите на един зает. 

Казанлък има добре развит сектор за бизнес услуги, който допринася за около 20% от добавената 

стойност и 25% от работните места в общината. Строителният сектор по отношение на заетостта 

осигурява работни места за 15% от заетите. Област Стара Загора е една от най-гъсто населените в 

страната, което в комбинация с високите средни доходи, я нарежда сред областите с най-висока 

покупателна способност. Това създава перфектни условия за развитие на потребителските услуги. 

Тези услуги генерират 6% от добавената стойност, но представляват 13% от работните места в 

областта и 8-4% от работните места в общината. Потребителските услуги включват търговия на 

дребно, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, култура, спорт, развлечения и други бизнеси.  

В общината са основните мощности за производството на едно от най-известните и качествени 

етерични розови масла в света използвано при производството на козметични продукти и лекарства. 

Тук е локализирана и една от водещите български компании в информационно комуникационните 

технологии - Давид Холдинг АД. Производството на текстил е традиционен сектор. В града се развива 

и фармацевтично производство. 

Разходите за придобиване на ДМА през 2018 г. в област Стара Загора са 829 012 хил. лв., като 604 693 

хил. лв. (73%) са направени от частния сектор. Най-много средства са насочени в преработвателната 

промишленост, доставката на вода, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 

- общо 58,85% от разходите, следвани от търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, 

транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство - 12,6%. На трето място е селското и 

горското стопанство с 10,%, следвано от строителството с 6,1%. Разходите за професионални 

дейности, научни изследвания, административни и спомагателни дейности са с дял 1,57% от общия 

размер на разходите за ДМА. Най-много разходи са направени за придобиване на машини и 

оборудване - 50%, следвани от сгради, строителни съоръжения и конструкции и 10,5% за транспортни 

средства. По разходи за придобиване на ДМА през 2018 г. област Стара Загора е на пето място в 

страната след София-столична, Пловдив, Варна и Бургас. Стойността на придобитите ДМА през 2018 

г. е 682 688 хил. лв. Придобиването на ДМА се отразява благоприятно на темповете и ефективността 

на развитието на индустриалните производства в областта и в частност в община Казанлък.  

За базовата 2011 година, разходите за придобиване на ДМА в общината, по данни на НСИ, са 3 641 

хил. лв. През 2017 г. индикаторът за пръв път бележи положителни стойности със значителното 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
44 

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 са на стойност 17 825 хил. лв. 

Преките чуждестранни инвестиции в област Стара Загора към 31.12.2018 г. са 929 285 хил. евро и 

представляват 3,72.3% от тези в страната и 29% от тези в Югоизточен район. Областта е на шесто 

място за 2018 г. в страната по ПЧИ след областите София-Столица, София, Бургас, Пловдив и Варна. 

По размер те са двойно повече от всички ПЧИ направени в Северозападния район за 2018 г. и 

определят област Стара Загора като привлекателно място за инвестиции. 

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. за 

община Казанлък, по данни на НСИ, са на стойност 75,481 млн. евро, като се отчита нарастване от 

65,17%, спрямо базовата 2011 г., когато чуждестранните преки инвестиции са на стойност 45,70 млн. 

евро. Община Казанлък създава условия за запазване на тази тенденция в бъдеще като създава 

Индустриална зона в град Казанлък, която ще осигури по-привлекателни условия за инвеститорите. 

През 2018 г. брутната добавена стойност (БДС) създадена в област Стара Загора е 4 759 млн. лв., като 

водещ е сектора на индустрията - 2 928 млн. лв., следван от услугите - 1 679 млн. лв. и аграрния сектор 

- 151 млн. лв. През 2019 г. БДС за областта е 4 424 млн. лева (38,4 % от БДС за ЮИР), като в сектора 

на индустрията е 2 451 млн. лв. (57,1 % от БДС за ЮИР), услугите – 1 805 млн. лв. (27,2 % от БДС за 

ЮИР) и аграрния сектор – 168 млн. лв. (28,4 % от БДС за ЮИР). Сравнена тя надвишава БДС във 

всеки един от районите СЗР, СЦР и СИР, както и БДС на област Пловдив, където функционира най-

интензивно развиващата се индустриална зона в последните години в България. Приносът на община 

Казанлък за този резултат е съществен, предвид, че гр. Казанлък е втория по големина град с водеща 

роля за развитието на индустрията в областта. Приносът му е съществен и за произведения БВП в 

областта през 2018 г.– 5 488 млн. лв. или 17 273 лв./човек. По абсолютен размер на произведения БВП 

област Стара Загора е на четвърто място в страната, след областите София-град, Пловдив и Варна, като 

изпреварва дори област Бургас. Сравнена с останалите области в страната по БВП/човек през 2018 г. 

тя е на второ място в страната след област София-град, като надвишава средната стойност за страната 

от 15 615 лв./човек.  

Към 31.12.2019 г. в общината са стартирали 33 проекта за иновации в МСП, от които 29 са приключили 

успешно и са допринесли за повишаване конкурентоспособността на общинската икономика. Община 

Казанлък попада в групата на общините, в които са стартирали изпълнението на повече от 20 проекта 

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (преди отварянето на мерките за 

преодоляване на последиците от COVID-19).  
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От началото на 2014 г. до 15 февруари 2021 г. регистрираните на територията на общината 

предприятия са стартирали изпълнението на 232 проекта на обща стойност над 50 млн. лева.  

През 2020 г. във връзка с преодоляване на кризата с COVID-19 са подадени общо 172 проектни 

предложения от микро-, малки и средни предприятия:  

► Микро- и малки предприятия са подали 167 проекта по мярка „Преодоляване недостига на 

средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, 

като 108 от тях са получили максимално допустимата подкрепа от 10 000 лева (1 080 000 лева 

общо), а другите 59 проекта са получили подкрепа в размер на общо 324 870 лева. Размерът на 

получената финансова подкрепа е в размер на 1 404 870 лева.  

► По мерките „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози за преодоляване на 

икономическите последствия от COVID-19“ и „Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са подадени 5 проекта 

на обща стойност 136 078 лева.  

По останалите мерки на ОПИК към 15 февруари 2021 г. са подадени общо 50 проекта за близо 42 млн. 

лева, както следва: 

► Приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“ – общо 11 проекта (10 приключили, 1 в 

процес на изпълнение) на обща стойност 12 084 369 лева 

► Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ – общо 29 проекта на обща 

стойност 19 795 811 лева 

► Приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“ – общо 8 проекта (7 приключили и 1 в 

процес на изпълнение) на обща стойност 10 037 083 лева.  

За повишаване конкурентоспособността на предприятията на територията на общината за периода 

2014-2020 г. се реализират проекти за близо 52 млн. лева.  

Таблица 18. Проекти към 15.02.2021 на предприятия на територията на община Казанлък на стойност над 

500 хил. лева, финансирани от ОПИК 2014-2020 г. 

Бенефициент Проект Обща 

стойност 

Собствен 

принос  

„Смърфит капа България” 

ЕООД 

гр. Казанлък 

Подобряване производствения капацитет и 

засилване експортния потенциал, чрез 

инвестиция във високотехнологично 

оборудване за оптимизиране на 

технологичните процеси 

1 448 000 579 200 
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„България – ТЕКС“ АД 

гр. Казанлък 

Повишаване на енергийната ефективност и 

разширяване капацитета на производство, 

чрез внедряване на ново технологично 

оборудване и въвеждане на система за 

управление на енергията ISO 50001 

2 131 042 844 904 

„България – ТЕКС“ АД 

гр. Казанлък 

Внедряване на иновативен процес за 

автоматизирано и софтуерно подпомагано 

управление на производството  

1 659 024 663 609 

„България – ТЕКС“ АД 

гр. Казанлък 

Разработване на иновативен 

високоефективен текстилен апликатор за 

събиране на електрофизиологични данни за 

целите на телемедицинската диагностика, 

мониторинга и спешната медицинска 

реакция  

956 495 263 892 

„ВАТО БГ“ ООД 

гр. Казанлък 

Развитие на управленския капацитет  542 845 162 853 

„ВАТО БГ“ ООД 

гр. Казанлък 

Технологично развитие  766 830 271 458 

Дида - 70 – Вълчев, 

Вълчева и Сие СД 

гр. Казанлък 

Инвестиране във високотехнологично 

оборудване за подобряване на 

производствения капацитет и повишаване 

на конкурентоспособността  

940 000 282 000 

„Ерглон“ ЕООД 

гр. Казанлък 

Изследване и развитие на иновативно 

устройство Thruvision, за обработка и 

интерпретиране на изображения в 

електромагнитния спектър на светлината от 

0.38 um до 12 um 

572 212 129 046 

„Индустриалтехник“ АД 

гр. Шипка 

Развитие на производствения и експортния 

капацитет чрез инвестиции в ново 

поколение технологично оборудване 

620 000 248 000 

„Капрони“ АД 

гр. Казанлък 

Внедряване в производство на нов 

иновативен продукт: Хидравлична зъбна 

помпа за 7-степенни автоматични 

скоростни кутии с двоен сух съединител. 

2 924 458 1 462 229 

„КМХ – Елемент“ ООД 

с. Енина 

Повишаване на енергийната ефективност 2 525 000 1 027 810 

„КРЕС – Д“ ЕООД 

гр. Казанлък 

Повишаване производствения капацитет и 

осигуряване на устойчиво развитие  

954 000 286 200 

„МАШПРОМ-КМХ“ 

ЕООД, с. Енина 

Повишаване на енергийната ефективност  2 528 000 1 028 730 

„МАШПРОМ-КМХ“ 

ЕООД, с. Енина 

Подобряване на производствения процес в  1 601 000 640 400 

„М-МАШ“ ЕООД 

гр. Казанлък 

Разширяване на производствения капацитет  648 700 194 610 

„НИКДИМ“ ООД 

гр. Казанлък 

Подобряване производствения капацитет и 

засилване на експортния потенциал  

573 504 229 401 

„Оперейшън 

Мениджмънт Сървисис“ 

ООД, гр. Крън 

Подобряване на производствения капацитет 

и експортния потенциал  

1 071 393 321 417 
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„ПРОГАЛВИС“ ООД 

гр. Казанлък 

Повишаване на енергийната ефективност  543 100 159 130 

„ПРОМЕТ СЕЙФ“ ООД 

гр. Казанлък 

Иновации и конкурентоспособност  1 660 000 664 000 

„ПРОМЕХАНИКА“ ООД 

гр. Казанлък 

Повишаване експортните възможности  800 000 240 000 

„Пружини – Пенев“ ООД 

гр. Казанлък 

Подобряване на производствения капацитет 

в „Пружини – Пенев“ ООД 

1 007 056 302 117 

„Пружини – Пенев“ ООД 

гр. Казанлък 

Подобряване на производствения капацитет  1 034 117 413 647 

Сдружение 

"Индустриален клъстер 

подземна 

инфраструктура" 

с. Копринка 

Повишаване на иновационната активност 

на Индустриален клъстер "Подземна 

инфраструктура" чрез създаване на център 

за развойно-експериментална дейност и 

разработване на продуктова иновация 

2 080 515 712 669 

„СИЛА ПЛАС“ ЕООД 

гр. Казанлък 

Подобряване на ресурсната ефективност  879 231 263 769 

„Смърфик Капа 

България“ ЕООД 

гр. Казанлък 

Изграждане на капацитет за растеж, чрез 

внедряване на ИКТ базирани системи за 

управление на бизнес процесите  

526 725 158 017 

„Суперабразив“ ЕООД 

гр. Крън 

Подобряване на производствения 

капацитет, чрез инвестиции във 

високотехнологично оборудване  

1 672 845 673 320 

„ТЕХМАШ“ ООД 

гр. Казанлък 

Повишаване ресурсната ефективност  560 180 168 054 

„Удлен мебел“ ЕООД 

гр. Казанлък 

Повишаване на енергийната ефективност  556 300 165 390 

„Хидроникс“ ЕООД 

гр. Казанлък 

Подобряване на производствения капацитет  606 871 182 061 

„Хидропневмотехника“ 

АД 

гр. Казанлък 

Подобряване на производствения капацитет 

и потенциал за износ чрез внедряване на 

съвременно технологично оборудване 

700 000 280 000 

„ЮМТ“ ЕООД 

гр. Казанлък 

Увеличено производство и експорт на 

монолитни твърдосплавни режещи 

инструменти от най-висок клас 

1 071 240 321 372 

„ЮМТ“ ЕООД 

гр. Казанлък 

Внедряване на иновативен продукт – 

твърдосплавно монолитно свредло за 

дълбоки отвори 

1 574 492 574 532 

ОБЩО 51 649 012 37 735 175 13 913 837 

Източник: ИСУН 2020 (http://2020.eufunds.bg/bg/5/235/Project/Search?) 

Икономическото развитие на община Казанлък през последните години се характеризира с известна 

динамика. Данните показват процес на развитие и нарастване на основните икономически показатели 

за периода от 2014 г. до 2019 г., което е доказателство за стабилното икономическо състояние на 

общината.  

http://2020.eufunds.bg/bg/5/235/Project/Search?
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Таблица 19. Средна работна заплата за периода 2014-2018 г. в община Казанлък. (лв.) 

Години 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Община Казанлък 8081 8931 10255 11979 12696 13056 

България 9860 10535 11379 12448 13755 15209  

Източник: НСИ, Регионална статистика, LAU1, 2000-2019 

В периода 2014-2018 г. средната годишна работна заплата в общината се е увеличила с 57,1%, като е 

достигнала 92,3% от средната за страната през 2018 г. За сравнение, за същия период средната работна 

заплата за страната се е увеличила с 39,5 %. Тези данни определят община Казанлък като 

привлекателно място за работа в рамките на страната. 

Най-високата средна заплата в община Казанлък е в сектора на информационните технологии и 

комуникациите (ITC), но като размер тя е по-ниска от средните в сектора за други развити 

индустриални зони като Пловдив и Бургас. По отношение на различните професии най-високите 

заплати са за лицата с технически профил. В производствения сектор най-високата заплата е в 

производството на машини и оборудване и металообработката. Компаниите в сектора с голям брой на 

заетите поддържат заплати, съпоставими с тези на конкурентите им в индустриалните зони в Пловдив 

и Бургас. Заплатите в областта на производството на машини и оборудване обикновено са по-високи 

от средните за страната. 

Добре развит отрасъл в общината е машиностроенето, представено от предприятия като: „Арсенал” 

АД, „М+С Хидравлик“, „Капрони“, „Крес-Д” ООД, „Хидропневмотехника“, „Шипка“ и др.  

В град Казанлък са концентрирани около 90% от мощностите в подотрасъл „Хидравлика и 

пневматика“ на страната. Първо място в сектора на машиностроенето заема заводът за въоръжение и 

боеприпаси „Арсенал“ АД. През 2019 е най-големият работодател в България с персонал от 9294 души. 

През 2018 г. има приходи от дейността си за 541 млн. лв. Секторът се допълва от още две водещи 

казанлъшки предприятия за хидравлични изделия – „М+С Хидравлик“ АД и „Капрони“ АД. „М+С 

Хидравлик“ АД осигурява работа на 1207 души през 2019 г. Дружеството е безспорният лидер в 

България при производство на хидравлични помпи, мотори и пневматични двигатели и има 

дистрибутори в цял свят. „Капрони“ АД е производител на хидравлични изделия и системи, предмет 

на дейност са също научни изследвания и търговия в страната и чужбина. За 2018 г. фирмата е 

реализирала приходи в размер на 50 млн. лева. Работи с 821 души персонал. Изградено е партньорство 

с повече от 150 компании и има дистрибуторска мрежа в повече от 30 държави по целият свят.  

„Хранмеханика” ООД е специализирано в производството на машини за месопреработка, хигиенна 

техника, клинично оборудване, машини за понички, съоръжения за етеричномаслени култури, 

медицински мебели. Значителна роля в местната икономика има и традиционния за общината 
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икономически сектор „Производство на текстил и облекло”, като основното предприятие в сектора е 

„България – К” АД за производство на хавлиени кърпи. В град Казанлък се произвеждат струнни 

музикални инструменти (класически китари, цигулки, виоли, виолончела и контрабаси) от „Кремона 

– България” ЕООД. През 2018 г. дружеството има 3 млн. лева приходи от реализирана продукция. Към 

2019 г. осигурява 122 работни места.  

Други по големи производствени предприятия са: „Софарма” АД (производител на лекарствени 

продукти); „Гуала Клоужърс България“ (производство на дозатори и капачки за хранително-вкусова, 

фармацевтична и козметична промишленост); „Даник” АД (производство и разработката на 

пластмасови продукти използвани в опаковъчната промишленост, както и производство и разработка 

на матрици, инструменти и специална екипировка, използвани в производствения процес).  

В другите населени места от общината промишленото производство е представено от 

„Индустриалтехник” АД, гр. Шипка (производство и търговия с хидравлични зъбни помпи и системи); 

„Суперабразив” ЕООД, гр. Крън (производство на диамантен прах, инструменти, екипировка и 

машини Lavina за обработка на повърхности в строителството и оптиката); „Завод за пружини” АД, 

гр. Крън (проектиране, производство и продажба на студено и горещо форматирани пружини и 

щанцови изделия и инструментална екипировка, термообработка, галванични и химични покрития).  

Активната политика на общината е насочена към привличане на български и чуждестранни 

инвеститори както в сферата на промишлеността, така също и в другите икономически отрасли и 

дейности.  

4.2. Индустриална зона Казанлък 

В изминалите години Казанлък се е утвърдил като индустриален град. За да се стимулира бъдещото 

му икономическо развитие e взето решение да се инвестира в създаването на Индустриална зона от 

ново поколение. Тя е публично съвместно дружество между община Казанлък и Националната 

компания Индустриални зони. Индустриалната зона се намира в непосредствена близост до града и 

комуникационно е свързана както с града, така и с републиканската пътна и жп мрежа. Зоната е лесно 

достъпна както за бизнеса, така и за работещите в нея. Републиканският път I-6 (E871, свързващ 

Казанлък със столицата София и Бургас, както и I-5 (E85), свързващ Казанлък с Дунав мост и 

автомагистралите Тракия и Марица са основните транспортни оси, които ще обслужват зоната заедно 

с подбалканската жп линия София-Карнобат-Синдел, осигуряваща връзка с пристанищата Бургас и 

Варна.  

Индустриалната зона Казанлък се очаква да създаде условия за развитието на бъдеща производствена 

и бизнес инфраструктура, което ще допринесе за засилване на инвестиционната активност на региона 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
50 

ще подпомогне дългосрочното развитие на общината. Чрез изграждането на съпътстваща техническа 

и довеждаща инфраструктура (електрическа подстанция; вътрешна водоснабдителна и 

канализационна мрежа; газ; достъп до интернет; вътрешни пътища) за въвеждане на нови 

производствени терени в рамките на отредените 68 хил. кв. м. земя за производствени, складови и 

обслужващи дейности (съгласно ПУП-ПЗ за имот №06848.12.15) се открива възможност за 

привличане на нови инвеститори в общината, създаване на работни места, ориентиране на 

регионалната икономика към модерни производствени дейности.  

Индустриална зона – Казанлък също така представлява инвестиционен стимул и институционална 

подкрепа, в т.ч. и възможност за концентрация на взаимосвързани дейности на едно място и цялостно 

повишаване на ефективността, осъществяване на дейност в бизнес среда с концентрация на финансови, 

производствени и човешки ресурси, повишена достъпност до транспортни канали за дистрибуция, 

достъп до технологии, обмяна на информация и опит, първокласна локация с транспортни връзки, 

както и добре развита бизнес и градска инфраструктура. Тя е подходяща за правене на бизнес с висока 

добавена стойност, развитие и прилагане на иновативните технологии и разработването на нови 

продукти, като съществено предимство е наличието на квалифицирани и професионално добре 

подготвени кадри. Зоната има потенциал да послужи за развитието на цялостна концепция за 

изпълнение на ИТИ за развитие на Индустриален парк в община Казанлък и региона като цяло.  

4.3. Селско стопанство  

Към 2018 г. земята със селскостопанско предназначение в област Стара Загора е 281050 хектара, като 

обработваемите земи са 184433 ха (65,5%), трайните насаждения 13860 ха (4,9%), постоянно 

затревените площи и ливадите 74967 ха (26,7%), други категория земя са 7 790 ха. Най-голям дял от 

обработваемите земи имат тези заети със зърнени и маслодайни култури съответно 92874 ха и 62928 

ха. 

Област Стара Загора е водеща в производството на рози и розово масло в страната. По данни на МЗХГ 

засадените площи в областта за 2018 г. са 2316 ха, като 25% от тях са в община Казанлък. Добивът на 

цвят от роза, по данни на производителите, варира от 100 до 850 кг/ха. Индустрията е генерирала 

оборот от 37 000 000 евро за 2018 г .  

В гр. Казанлък се намира и Институтът по розата и етеричномаслените култури, част от 

Селскостопанска Академия. Институтът е основен център за научноизследователска, приложна, 

обслужваща и спомагателна дейност в областта на ароматните и медицински култури в България. 

Разполага с изследователска лаборатория за анализ на суровини и масла, експериментално-

производствена база, която включва 100 ха опитно поле, промишлена и лабораторна инсталации за 
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производство на етерични масла. Основната му дейност е в областта на научните изследвания и 

включва интродукция, селекция и размножаване на ЕМЛК с приоритет маслодайна роза, лавандула, 

мента, шипка, резене, салвия, кориандър, лайка, маточина, силибум; създаване и поддържане на 

генофонд от ЕМЛК; проучвания в областта на технология на преработка на етеричномаслени суровини 

и приложение на получените продукти; технологии за производство на стандартен посевен и 

посадъчен материал; изпитвателна лаборатория за анализи и издаване на сертификати за масла, 

растителни екстракти, семена, козметика, лекарствени средства; производство на супер елитен и 

елитен посевен и посадъчен материал.  

4.4. Горско стопанство 

Горската територия на община Казанлък се включва към Държавно горско стопанство Казанлък, което 

е поделение на регионална дирекция по горите Стара Загора от Югоизточно държавно предприятие. 

Община Казанлък има сключен договор за управление на горските територии, собственост на община 

Казанлък с ТП „Държавно горско стопанство“ Казанлък. Основният предмет на дейност на 

предприятието е управление и стопанисване на общинските горски територии, устройство и отчет на 

горите, създаване на нови гори и борба с ерозията, провеждане на възобновителни, огледни и 

санитарни сечи, използване на дървесината, маркиране, подготовка за провеждане на търгове за 

продажба на дървесина, осъществяване на мероприятия, свързани със защита на горите, тяхното 

опазване и вътрешен контрол. 

Разпределението на горската територия на община Казанлък с оглед собствеността е: 

► държавни горски територии – 23571,6 ха (93.29%) 

► общински горски територии – 742,6 ха (2.94%) 

► горски територии собственост на физически лица – 848,2 ха (3.36%) 

► горски територии собственост на юридически лица – 59,7 ха (0.24%) 

► други – 44,4 ха (0.17%). 

Горското стопанство е развито в различна степен в землищата на населените места от общината. 

Горскостопанската дейност се наблюдава от ДГС Казанлък. Разпределението на горската територия 

държавна собственост по землища на общината е представено в следващата таблица. 

Таблица 20. Разпределението на горската територия държавна собственост по землища на община 

Казанлък - 2012 г. 

Населени места Площ (ха) 

гр. Казанлък 104.9 

гр. Шипка 2192.6 

гр. Крън 1066.0 
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с. Хаджидимитрово 9.6 

с. Енина 3321.2 

с. Долно Изворово 936.7 

с. Горно Изворово 1478.2 

с. Черганово 121.3 

с. Овощник 84.8 

с. Ръжена 1843.3 

с. Кънчево 952.9 

с. Розово 938.9 

с. Бузовград 542.8 

с. Средногорово 4647.2 

с. Горно Черковище 5018.4 

с. Копринка 241.1 

с. Дунавци 81.3 

Източник: МЗХ, РДГ - Стара Загора 

Опазването от пожари и доброто управление на горите и горските ресурси е важно за бъдещото 

развитие на община Казанлък и превръщането ѝ в място за целогодишен туризъм и като мярка за 

ограничаване на климатичните промени. Горските територии са богати на диворастящи плодове и 

гъби, билки. Използват се за паша на домашни животни - овце, говеда, кози.  

Предвид сходните условия и проблеми в горските територии на съседните на Казанлък общини е 

подходящо сътрудничеството с тях за осигуряване на по-добро управление, опазване и устойчиво 

използване на горите и горските ресурси.  

Обществените екосистемни ползи от доброто управление и опазване на горските територии обхващат: 

► защита срещу ерозия на почвата от лавини и наводнения; 

► обезпечаване на количеството и качеството на водата; 

► поддържане на биологичното разнообразие; 

► екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на микроклимат; 

► осигуряване на условия за рекреация и туризъм; 

► поддържане на традиционния ландшафт; 

► защита на природното и културното наследство; 

► защита на инфраструктурни обекти и съоръжения; 

► забавяне и регулиране на въздействията от промените на климата. 

4.5. Туризъм  

Туризмът е отрасъл на общинската икономика, който се развива интензивно в последните години, като 

се базира на живописното разположение на общината, историческите и природни забележителности и 

културните традиции.  
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Съгласно чл.15 от Закона за туризма (ЗТ), територията на страната се разделя на обособени територии 

- туристически райони, с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на 

регионален маркетинг. Съгласно обновената през 2015 г. туристическа карта на България „Долина на 

розите“ с център Казанлък е 6-ият регистриран туристически район в страната, който включва 19 

общини: Антон, Гурково, Златица, Казанлък, Карлово, Копривщица, Мирково, Мъглиж, Николаево, 

Павел баня, Панагюрище, Пирдоп, Сливен, Сопот, Стрелча, Твърдица, Хисаря, Чавдар и Челопеч.  

Фигура 9. Туристически райони на България 

 

Източник: Концепция за туристическо райониране на България 

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. Културният (познавателен, фестивален, творчески, делови, 

поклоннически, винен и кулинарен) туризъм в своята сложна цялост и разновидности е сред 

приоритетите на националната туристическа политика заради огромния неоползотворен потенциал и 

конкурентните пазарни ниши. Основа за развитие на културен туризъм са археологически, 

архитектурни, етноложки, религиозни и исторически обекти от различни епохи, богата мрежа от 

културни институции (музеи, галерии, читалища), културни събития и фестивали. 

По инициатива на община Казанлък е сформиран Учредителен комитет и със заповед на Министъра 

на туризма е открита процедура за учредяване на Организация за управление на туристически район 
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„Долина на розите“. Кметът на община Казанлък е избран за председател на Управителния съвет на 

Организация за управление на туристически район „Долината на розите“. В съвета участват още 

заместник-областният управител на област Сливен, кметовете на общините Сливен, Панагюрище, 

Копривщица, Хисар и директорът на Исторически музей „Искра“ - Казанлък. 

В допълнение през територията на страната преминават шест от деветте културни маршрути на 

Югоизточна Европа. Институционализацията на туристическите райони с техните организации за 

управление има за цел създаването и маркетирането на регионални туристически продукти. Неизменен 

компонент в тях ще бъдат и обектите на културното наследство. В случаите, когато зоните с 

концентрация на наследени културни ценности се пресичат от граници на туристически райони, те се 

представят в своята цялост към района, в който попадат повечето и по-значими ценности. 

Туристическите райони се характеризират с богатство от зони с концентрация на наследени културни 

ценности. 

Наличието на общи транспортни връзки, на културни традиции и сходни природни потенциали в 

туристическия район са предпоставка за реализация на интегрирани териториални инвестиции в 

областта на туризма.  

Фигура 10. Културно историческо наследство Югоизточен регион 

 

Източник: ИТСР Югоизточен регион за планиране 
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Съгласно поддържан от Министерство на туризма Регистър на туристическите атракции (РТА), 

община Казанлък е регистрирала 20 туристически атракции: 

Таблица 21. Регистрирани туристически атракции на община Казанлък в РТА 

 Атракция Информация 

1 
Казанлъшка тракийска 

гробница 

Паметник на културата в гр. Казанлък, парк „Тюлбето“ общинска 

собственост; посещението е платено, целогодишно със служител 

екскурзовод 

2 Гробница на Севт III 
Паметник на културата с национално значение, общинска собственост; 

посещението е платено, целогодишно със служител екскурзовод 

3 Храм в могила Оструша 
Паметник на културата с национално значение, общинска собственост; 

посещението е платено, целогодишно със служител екскурзовод 

4 
Храм в могила 

Шушманец 

Паметник на културата с национално значение, общинска собственост; 

посещението е платено, целогодишно със служител екскурзовод 

5 Музей на розата 
Музей в гр. Казанлък, общинска собственост, обект на ИМ „Искра“; 

посещението е платено, целогодишно със служител екскурзовод 

6 Етнографски комплекс 
Музей, паметник на културата, общинска собственост, посещението е 

платено, със служител екскурзовод, работи в периода 1 май – 31 октомври 

7 Дом „Петко Стайнов“ 

Музей в гр. Казанлък, общинска собственост, паметник на културата с 

национално значение; посещението е платено, целогодишно със 

служител екскурзовод 

8 Паметник на свободата 

Паметник на културата с национално значение, на връх Шипка, държавна 

собственост; посещението е целогодишно, платено, с екскурзовод и 

осигурен достъп за хора с увреждания 

9 ЛХМ „Чудомир“ 

Музей, общински културен институт, паметник с национално значение; 

общинска собственост; посещението е целогодишно, платено, с 

екскурзовод 

10 Аква парк Минерален аква парк, частна собственост в с. Овощник 

11 Пикник Българан 
Атракционно увеселително заведение, частна собственост в парк 

„Тюлбето“, в близост до Казанлъшката тракийска гробница 

12 
Етнографска колекция 

„Чирпанлиева къща“  

Етнографски музей, паметник на културата от местно значение в гр. 

Шипка, общинска собственост, посещението е целогодишно, платено, с 

екскурзовод  

13 
Художествена галерия 

„Христо Песев “ 

Галерия-експозиция, собственост на читалището в гр. Шипка, 

посещението е целогодишно, платено с екскурзовод 

14 Музей на залесяването 
Музей от местно значение в гр. Шипка, държавна собственост, 

посещението е целогодишно, платено с екскурзовод 

15 
Исторически музей 

„Искра“ 

Музей в гр. Казанлък, общинска собственост, посещението е 

целогодишно, платено с екскурзовод и осигурен достъп за хора с 

увреждания 

16 Художествена галерия 

Културен институт в гр. Казанлък, общинска собственост, посещението е 

целогодишно, платено с екскурзовод и осигурен достъп за хора с 

увреждания 

17 

Родна къща-експозиция 

„Професор Ненко 

Балкански“   

Къща-музей в гр. Казанлък, общинска собственост, посещението е с 

билети и екскурзовод 

18 

Родна къща-експозиция 

„Академик Дечко 

Узунов“   

Къща-музей в гр. Казанлък, общинска собственост, посещението е с 

билети и екскурзовод 

19 

Музей на фотографията 

и съвременните 

визуални  

Музей общинска собственост, посещението е целогодишно и безплатно 
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20 

Тракийски мегалит 

Вратата на богинята 

майка 

Природна забележителност, скален масив – древно тракийско светилище 

в с. Бузовград, държавна собственост, посещението е целогодишно и 

безплатно,  

Източник: Министерство на туризма 

Освен посочените в регистъра голям интерес има също така и към могилите „Хелвеция“ и „Грифони“, 

както и към паметника на връх Бузлуджа.  

Транспортната достъпност до посочените атракции е на добро ниво, с асфалтирани улици/пътища и 

осигурени паркоместа.  

Фестивалите и събитията също представляват значим потенциал за развитие на туризъм. Вписаните 

за община Казанлък в Регистъра на Туристическите фестивали и събития (поддържан от Министерство 

на туризма) прояви са 40, като 20 от тях са с национално значение и се провеждат ежегодно. 

Летище Казанлък е разположено на 2 км. от гр. Казанлък, по пътя за кв. Казанлъшки минерални бани. 

Летището има дълга история в българската авиация. То е създадено преди Втората световна война и 

дълго време се използва от българските военновъздушни сили като учебна база. По-късно става 

основен център за подготовка на парашутисти, като през 1980 г. на него е проведено XV Световен 

шампионат по парашутизъм. Летището е с отлична база за практикуване на всякакви видове въздушни 

спортове – полети с ултра леки самолети, парашутизъм, мотоделтапланеризъм, парапланеризъм, 

безмоторно летене, авиомоделизъм. Предлагат се и туристически полети над района с двуместен 

самолет. Летището има изградена къмпинг зона, зона за пикник и барбекю, паркинг, място за отдих.   

Waterland - Аква парк „Овощник“ е най-голямата водна атракция в областта, използваща минерална 

вода. Намира се непосредствено до летище Казанлък.  

На територията на общината има 42 маркирани туристически маршрута, като по-популярните за 

еко-туризъм са: 

► Местност „Мечките“ (гр. Крън – Дереазлъ - местност „Мечките“) посещава се природното 

скално образувание „Мечките“; 

► Местност „Катуните“ (с. Енина - „Катуните“ - хижа „Бузлуджа“); 

► Пътека „Босилковец“ (гр. Шипка - Стръмна поляна - хижа „Бузлуджа“) ; 

► гр. Шипка - Шипченски манастир - Руски гробища - връх Шипка; 

► с. Енина - местност „Златевица“ - „Родопова чешма“ - връх „Жълти бряг“ - с. Долно Изворово; 

► гр. Казанлък - язовир „Копринка“- крепост „Твърдица“ - с. Горно Черковище - с. Бузовград - 

гр. Казанлък; 

► „Пътека през вековете“ (гр. Казанлък - с. Бузовград - мегалит „Тракийско светилище“). 
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Таблица 22. Статистика: Туризъм. Данни по туристически локации в общината. 

№ 
Населено 

място/Местност 

Видове места за 

подслон 

(към 01.07.2020) 

Брой легла 

1. Казанлък Хотел 4 звезди  

Брой – 1  

75 

Хотели 3 звезди  

Брой – 6 

364 

  Хотели 2 звезди  

Брой - 2 

32 

  Къщи за гости 

Брой - 5  

49 

  Самостоятелни стаи 

Брой - 6 

67 

  Апартаменти за гости 

Брой - 2 

6 

 Общо Брой - 22 593 

2. Копринка / яз. 

Копринка 

Хотели 2 звезди 

Брой - 3 

104 

  Комплекси 

Брой - 6 

18 

  Бунгала 

Брой – 1  

34 

 Общо  10 156 

3. Шипка Хотели 2 звезди 

Брой - 3 

56 

 

 

 Къщи за гости 

Брой - 5 

50 

 

 

 Самостоятелни стаи 

Брой - 1 

6 

 Общо 9 112 

4. 

 

Крън  Хотели една звезда 

Брой - 1 

41 

 

 

 Къщи за гости 

Брой - 2 

16 

 Общо 3 57 

5. 

 

Овощник Къщи за гости  

Брой - 3 

26 

 Общо 3 26 

6. Енина Къщи за гости 

Брой - 1 

20 

 

 

 Комплекси 

Брой - 1 

62 

 Общо 2 82 

7. 

 

връх Бузлуджа Хотели две звезди 

Брой - 1 

56 

  Хотел три звезди  

Брой - 1 

50 

  

 

Хижи 

Брой - 3 

76 

 Общо 4 162 

8. Горно Изворово Почивни станции 

Брой - 1 

45 
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№ 
Населено 

място/Местност 

Видове места за 

подслон 

(към 01.07.2020) 

Брой легла 

 Общо 1 45 

9.  Голямо Дряново Къщи за гости 

Брой – 1  

6 

 Общо 1 6 

 Община 

Казанлък 

Общо 

55 1239 

Източник: община Казанлък, юли 2020 г. 

Броят на местата за настаняване в общината в периода 2016-2019 г. е както следва: 

► към 2016 година - 45 броя с общо 1 106 легла 

► към 2017 година - 38 броя с общо 1 082 легла 

► към 2018 година - 45 броя с общо 1 128 легла 

► към 2019 година - 50 броя с общо 1 156 легла. 

Броят на легло-денонощията в местата за настаняване в общината за 2019 г. е 306243.  

С откриването през 2021 г. на новият хотел „Константина Палас“, броят на стаите в местата за 

настаняване ще стане общо 495. Предстои откриване на още един голям спа-комплекс, който се строи 

на мястото на някогашния профилакториум, от северната страна на съществуващия „Аквапарк“, по 

пътя за с. Овощник. Предвижда се комплекса да има 260 помещения/стаи, а общият капацитет на 

бъдещия хотел ще бъде от 700 души.   

Реализираните нощувки през 2019 г. са 52236. Българи са осъществили 33977 нощувки (65%), а 

останалите 18259 нощувки (35%) са направени от чужденци. Общият брой на пренощувалите лица е 

29295, съответно 20218 българи и 9077 чужденци. Степента на използване на наличната леглова база 

е 17,1% средно. Тази използваемост е твърде ниска за повечето от местата за настаняване предвид 

възможностите и потенциала на общината за развитие на целогодишни форми на туризъм, като 

познавателен, еко, спа (базиран на находищата на минерални води), планински, велосипеден, спортно 

катерене, скално катерене, делтапланеризъм, туристическо ориентиране и др. 

През 2019 г. броят на реализираните нощувки в местата за настаняване е с 33,1% по-висок от този през 

2016 г. Броят на леглата в местата за настаняване за същия период се е увеличил с 4,5%.  

Приходите от нощувките осъществени в местата за настаняване в община Казанлък през 2019 г. са 2 

333 834 лв., съответно 1 480 399 лв. от българи и 853 465 лв. от чужденци. 

Таблица 23 Статистика: Туризъм. Нощувки от българи и чужденци  

Година Нощувки българи Нощувки чужденци Общо 

2016 29391 11626 41017 
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2017 24439 10441 34880 

2018 26780 12613 39393 

2019 33977 18259 52236 

Източник: община Казанлък, август 2020 г. 

Таблица 23. Статистика: Туризъм. Нощувки на чужденци по години 

Година Нощувки чужденци Туристи чужденци 

2016 11626 6413 

2017 10441 6320 

2018 12613 7627 

2019 18259 9077 

Източник: община Казанлък, август 2020 г. 

Информация за броя на продадените билети по години в емблематични туристически обекти в 

общината, включващи: Тракийска гробница в Казанлък, Исторически музей, могила Голяма Косматка, 

Музей на розата, Етнографски комплекс „Кулата“, Дом „Петко Стайнов“ и др. е посочена в следващата 

таблица:  

Таблица 24. Статистика: Туризъм. Брой туристи 

Туристи 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общо 108239 114720 115528 214272 209810 223262 

Българи 67140 73639 67261 154939 151343 158890 

Чужденци 41099 41081 48266 59333 58467 64372 

Източник: Исторически музей, 2020 г. 

Фигура 11. Туризъм. Брой посещения в туристически обекти 

 

Източник: Исторически музей Казанлък, септември 2020 г. 

В периода 2014-2019 г. общият брой на туристите се увеличава 2 пъти. Ръстът на посещения от 

български туристи в периода 2017-2019 г. се дължи на посещенията на НПМ „Шипка-Бузлуджа“, което 

е най-посещаваното място в последните 3 години, следвано от Казанлъшката гробница. Принос за 

нарастването на броя на туристите имат и други обекти като Музея на розата и социализираните 

тракийски могили на територията на общината.  
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В периода 2014-2019 г. посещенията от чужденци в туристическите обекти в общината се увеличават 

с 56,6%. Очевидно е, че община Казанлък отбелязва значим напредък в развитието на туризма в 

последните години и броят на туристите устойчиво нараства.  

Потенциал за развитие има в по-целенасоченото и фокусирано привличането на туристи от Япония, 

чийто предпочитания за посещение в България са свързани най-вече с културно-историческия туризъм 

и по-малко посещавани дестинации, традиционни визити за класически концерти и опера, а любима 

дестинация е Казанлък и Розовата долина. През 2020 г., поради настъпилата пандемия, е отбелязан 

спад в посещенията от японски туристи с над 80%. Предстои подписването на Меморандум за 

сътрудничество между Министерството на туризма и Японската туристическа агенция, където 

общината би могла да бъде активен участник.  

Друг фактор, който със сигурност допълнително ще повиши посещаемостта в Туристически район 

„Долината на розите“ с център град Казанлък е признаването на Роза Дамасцена за част от 

недвижимото културно наследство на ЮНЕСКО. 

Значими проекти и дейности, реализирани в периода 2014-2020 г., които допринасят за 

утвърждаването на община Казанлък като привлекателна туристическа дестинация за устойчив 

туризъм в национален и международен план са:  

► „Светът на траките“- С този проект се очаква да се повиши интереса към туризма в областта, 

като предложи нова атракция, която ще бъде достъпна през цялата година за посещение от 

казанлъчани и туристи. „Светът на траките“ се развива на площ от 23000 кв. м. по пътя към 

Шипченския проход, близо до град Шипка. В близост до него са тракийските гробници 

„Шушманец“, „Оструша“ и „Голяма Косматка“, „Хелвеция“ и „Грифони“. „Светът на траките“ 

пресъздава максимално автентично атмосферата на начина на живот и обичаите на древните 

заселници в Казанлъшката долина, в съчетание с модерните туристически атракции, комфорт 

и визуални изкуства. Общината е предвидила като част от проекта да се изгради велоалея с 

дължина 6841 м, която да свързва бъдещата туристическа атракция край гр. Шипка със 

съществуващата велоалея между гр. Казанлък и Крън. Предвидена е консервация, реставрация 

и социализация на гробницата „Оструша“, която ще бъде достъпна като култов комплекс. По 

атрактивен начин, храмовият комплекс ще предложи експонирани археологическите структури 

и гробната камера, както и мултимедийна зала с витрина за експонати. Проектът позволява 

организиране на различни събития, 3D виртуална реалност, изложби и атракции. Тронната зала 

на „Светът на траките“ ще бъде автентична с тронната зала на двореца Севтополис, според 

сведенията и данните на траколозите. Проектът се финансира чрез комбинирана подкрепа от 
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кредит (1 921 935,00 лв.) и безвъзмездна финансова помощ (6 735 429,83 лв.) с обща стойност 

8 657 364,83 лв. 

► Надграждане на Празници в Долината на тракийските царе с екопоход до Мегалита, 

възстановка на тракийски ритуали „По стъпките на траките“; 

► Музейната експозиция „Лапидариум и детски кът в музея” е обновена и допълнена по 

проект, реализиран с посредничеството на Американски научен център – София и финансиран 

от Фондация „Америка за България“; 

► проект „Мистериите на траките“ на стойност 40 000 лв., финансиран от Национален фонд 

„Култура“ по Културна програма на Българското председателство на ЕС 2018 г. на Общински 

театър „Любомир Кабакчиев“; 

► „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо 

културно наследство от Долината на розите и тракийските царе“- 365.8 хил. лв. 

► „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и 

„Грифони“- 2776.5 хил. лв. 

► „Долината на розите и тракийските царе“ – 418.0 хил. лв. и устойчивост на дейностите на 

проект „Долината на розите и тракийските царе“ - 51.7 хил. лв. Изпълнението му дава 

възможност за участие в туристически борси и представяне на туроператори. Целта е 

повишаване конкурентоспособността и диверсифициране икономиката на общините Казанлък, 

Павел баня, Сопот, Мъглиж и Карлово, чрез промотиране на цялостен туристически продукт, 

като по този начин се допринася за устойчивото развитие на района. Проектът прави популярна 

дестинацията Казанлък за чуждите туристи и туроператори. 

► Реализиран е проект по програмата „Еразъм+“ „Изграждане на общност. Трансформиране 

на Шипка в модерно, туристическо, културно и информационно селище“ в периода 2018-

2020 г. Целта на проекта е съхраняване и развитие на знанията и уменията на местната общност 

за по-пълноценен начин на живот, оказване съдействие при реализацията на целите на град 

Шипка за развитие, и по-конкретно за трансформация на града в модерно туристическо, 

културно, историческо селище, подобряване на условията за живот на хората и привличане на 

млади хора. Партньори по проекта са народно читалище „Светлина-1861“, Bij de Brest 

(Франция), Nature friends (Германия), INEX (Чехия), Asociation SPIN (Португалия). 

Водена от желанието да популяризира Казанлък като привлекателна туристическа дестинация, 

общинската администрация реализира редица представяния в градовете Берн (Швейцария), Лондон 

(Великобритания), Рим (Италия – изложение „Дни на розата“, май 2015 г.), Брюксел (Белгия) и Париж 

(Франция), които привличат повече туристи и правят общината разпознаваема на европейската карта 
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на туризма. Броят на туристите, посетили Казанлък през 2019 г. и туристическите обекти в общината 

е 223262 (броят е на база продадени билети в местата за туризъм). 

През 2019 г. е осигурена целева субсидия в размер на 15000 лева от МК за продължаването на 

археологическите проучвания на обект „Късноантична и средновековна крепост Бузово кале“ край 

град Казанлък. 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 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 към момента е един от най-бедните в музея. 

В град Казанлък функционира Туристически информационен център, който предлага информация и 

услуги на туристите. 

В действащия Общ устройствен план се посочва, че на основа на значимия потенциал на територията 

на общината, има устройствени условия за развитие на следните видове туризъм:  

► Селски туризъм: характерен е с това, че целта на туристическите посещения са малките 

населени места. Понякога туристите се настаняват в традиционни селски къщи и се запознават 

с местния начин на живот, а в други, модерни хотели се построяват в малки села с чиста 

природа. Характерна черта на туристическия продукт на селския туризъм е личният контакт, 

създаването на възможност да почувстват околната среда, бит и култура. Участват в 

дейностите, традициите и начина на живот на местните хора. В резултат на местната 

инициатива и управление, селският туризъм се основава на пейзаж и култура и затова е 

атрактивен за много хора живеещи в градовете. 

► Културен туризъм – пътувания, с цел посещението на културни паметници, опознаването на 

чужди култури или посещението на културни прояви. 

► Тематичен туризъм –посещение на културни прояви, обединени от едно мото. Темите са част 

от културни и обществени области като например изкуство, архитектура, литература, музика. 

Тематичният туризъм може да бъде детерминиран времево, например в рамките на една година 

или няколко седмици.  

► Маршрутно-познавателeн туризъм – особен вид туризъм, чиято специфика се определя от 

мотивите, личните нужди, интересите и потребностите на туристите. Основно това са нуждата 
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от обогатяване, разширяване на знанията и стремеж към новото и непознатото. Самото 

пътуване може да е с по-обща цел или с конкретна познавателна цел.  

► Пешеходен туризъм - основната му отличителна черта е пешеходството, вкл. преминаване на 

алпийски маршрути с водач. Функциониращите еко пътеки създават благоприятни условия за 

развитие на пешеходен туризъм. 

► Вело и мото туризъм – включва преходи с колело или мотоциклет; може да бъде вид 

приключенски и екстремен туризъм, вкл. екстремно колоездене и екстремен мотоциклетизъм. 

Планирано е изграждане на велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка (продължение на 

съществуваща алея до предвидения за изграждане туристически комплекс „Светът на траките“. 

► Конен туризъм – вид приключенски и екстремен туризъм, включва езда сред природата, конни 

разходки и преходи, обучение по езда. 

► Музеен и изложбен туризъм –дава възможност за по-дълбоко запознаване с историята и 

културата на населеното място и района. 

► Балнеологичен, спа и уелнес туризъм – свързани с минерални геотермални води; с лечението и 

профилактиката на различни видове заболявания; с релаксация и грижа за духа и тялото; със 

здравословното хранене и поддържането на външния вид. Характерно е наличието на басейни, 

сауни, различни видове бани, масажни и козметични процедури, фитнес центрове, уелнес 

меню, фито-барове, специални програми за красота и др. 

► Риболовен туризъм; 

► Тематичен и маршрутно-познавателен туризъм – представлява наблюдение на растения и на 

диви животни в естествената им среда чрез специално изградени безопасни укрития и кули. 

Особено популярно е наблюдението на птици. Представлява опознаване и изследване на 

различни видове птици, живеещи в естествената си среда - най-често природни паркове, 

поставени под национална защита.  

► Атракционен туризъм – свързан предимно с тематични паркове, предлагащи различни 

атракции и забавления: приключенски, увеселителни, атракционни и др. През 2019 г. в гр. 

Шипка е проведено първото издание на „Шипка фест. Дни на изкуствата и занаятите“, като е 

добавена още една атракция, която ще привлича туристи. 

За да осигури устойчиво развитие на туристическия сектор, общината трябва да се справи с 

предизвикателствата на съвременната среда и конкуренцията, маркетинга, съществуващите дефицити 

в управлението и правната рамка.  

Туристическото райониране е факт, но се изискват допълнителни усилия за доброто реално 

функциониране на район „Долина на розите“. Недостигът на квалифицирани кадри е застрашаващ 
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факт както за икономиката като цяло, така и за туризма. Необходима е координация между частните и 

публичните институции в изграждането и поддържането на туристическата, техническата и 

информационната инфраструктури. 

5. Образователна инфраструктура и образователни услуги  

5.1. Училища  

На територията на община Казанлък функционират 26 училища, от които 22 общински и 4 държавни. 

В общинския център - град Казанлък има 15 училища, както следва: 

► 7 основни училища,  

► 1 средно училище (СУ „Екзарх Антим I“)] 

► 3 профилирани общински гимназии: Профилирана гимназия „Акад. Петко Стайнов“; 

Профилирана природо-математическа гимназия „Н. Обрешков“; Профилирана хуманитарна 

гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“; 

► 3 държавни професионални гимназии: ПГ по лека промишленост и туризъм (ПГЛПТ); ПГ по 

транспорт и транспортен мениджмънт (ПГТТМ); ПГ „Иван Хаджиенов“; 

► 1 Национална гимназия (НУПИД) - Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн 

„Акад. Дечко Узунов“.  

В десет от 19-те населени места в общината функционират основни училища (I-VII клас), а в едно от 

тях (с. Ръжена) училището е обединено (I-X клас), с възможност за придобиване на първа степен на 

професионална квалификация. Средищните училища в община Казанлък са 3 - в с. Енина, с. Овощник 

и гр. Шипка.   

С решение на МС от август 2020 г. в Списъка на иновативните училища в страната са включени: ОУ 

„Кулата“; Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм; Профилирана хуманитарна 

гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“; СУ „Екзарх Антим I; ОУ „Св. Пайсий Хилендарски“. 

Таблица 25. Училища на територията на община Казанлък по вид и собственост 

 Населено място Училище Вид 

1 гр. Казанлък 

Национална гимназия по пластични 

изкуства и дизайн „Академик Дечко 

Узунов“ (НГПИД)  

Национално 

училище по 

изкуствата 

държавно 

2 гр. Казанлък ПГ „Акад. П. Стайнов“ 
профилирана 

гимназия 
общинско 

3 гр. Казанлък ППМГ „Н. Обрешков“ 
профилирана 

гимназия 
общинско 

4 гр. Казанлък ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
профилирана 

гимназия 
общинско 
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5 гр. Казанлък СУ „Екзарх Антим І“ средно общинско 

6 гр. Казанлък ПГ „Ив. Хаджиенов“ 
професионална 

гимназия 
държавно 

7 гр. Казанлък 
Професионална гимназия по транспорт 

и транспортен мениджмънт (ПГТТМ) 

професионална 

гимназия 
държавно 

8 гр. Казанлък 
Професионална гимназия по лека 

промишленост и туризъм (ПГЛПТ) 

професионална 

гимназия 
държавно 

9 гр. Казанлък ОУ „Кулата“ основно общинско 

10 гр. Казанлък ОУ „Георги Кирков“ основно общинско 

11 гр. Казанлък ОУ „Св. П. Хилендарски“  основно общинско 

12 гр. Казанлък ОУ „Мати Болгария“  основно общинско 

13 гр. Казанлък ОУ „Чудомир“ основно общинско 

14 гр. Казанлък ОУ „Н. Вапцаров“ основно общинско 

15 гр. Казанлък ОУ „А. Страшимиров“  основно общинско 

16 с. Бузовград ОУ „Васил Левски“ основно общинско 

17 с. Горно Черковище ОУ „Св. Кл. Охридски" основно общинско 

18 с. Енина ОУ „Христо Ботев“  основно общинско 

19 с. Копринка ОУ „ Кирил и Методий“  основно общинско 

20 гр. Крън ОУ „Св. Кл. Охридски“  основно общинско 

21 с. Кънчево ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ основно общинско 

22 с. Овощник ОУ „Д-р Петър Берон“  основно общинско 

23 с. Ръжена ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ обединено общинско 

24 с. Хаджидимитрово ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ основно общинско 

25 с. Шейново ОУ „Д-р П. Берон“ основно общинско 

26 гр. Шипка ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" основно общинско 

Съществуващата училищна мрежа удовлетворява нуждите от образование на младите хора и 

потребностите на икономиката. 

На територията на Община Казанлък в професионалните гимназии и в профилираните гимназии с 

професионални паралелки, се предлага обучение в следните специалности и професии: 

► Професионална гимназия “Иван Хаджиенов” е една от първите в България, приела принципите 

на дуалното образование. В нея се провежда обучение  по следните професии и специалности: 

„Компютърна техника и технологии“, „Строителство и архитектура“, „Машини и системи с 

цифрово програмно управление“, „Мехатроника“; 
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► В Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт се предлага обучени по 

специалностите: „Автотранспортна техника“, „Електрообзавеждане на транспортна техника“, 

„Автомобилна мехатроника“, „Икономическа информатика“; 

► В Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм учениците се обучават по 

следните специалности: „Кетъринг“, „Екскурзоводско обслужване“, „Електронна търговия“, 

„Организация на хотелиерството“, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и 

развлечения“, „Икономика и мениджмънт“ и др. 

► НГПИД „Акад. Дечко Узунов“ се подготвят специалисти по: „Дизайн“, „Изобразителни 

изкуства“ и „Художествени занаяти“. 

► В две от профилираните гимназии в града също има професионални паралелки: 

► ПГ „Акад. Петко Стайнов“ – професия „Козметик“ и професия „Фризьор“; 

► ППМГ „Н. Обрешков“ – професия „Приложен програмист“. 

На територията на общината функционира колеж, който е филиал на Техническия университет в 

София. Колежът е създаден по съвместна инициатива на местния бизнес и местната власт с подкрепата 

на Министерството на образованието и Технически университет в София, като 80% от таксите се 

заплащат от местния бизнес. Той отговаря на нарасналата потребност от висококвалифицирани 

инженерни кадри в областта на машиностроенето на Казанлък. Колежът разполага със собствена 

сграда, модерно ремонтирана и оборудвана със съдействието на индустриални предприятия в 

общината. Обучението в Технически колеж – Казанлък към Технически университет – София се 

осъществява в редовна форма на обучение по специалността „Технология на машиностроенето“ за 

придобиване на образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ със срок на 

обучение 3 учебни години. Подчертаната практическа насоченост на обучението се осигурява от 

специализиращ преддипломен практикум и семестриални практикуми, свързани тематично с 

профилиращите дисциплини през семестъра. Практикумите, както и специализираните лабораторни 

упражнения, се провеждат във водещи машиностроителни фирми в Казанлък с участието на техни 

висококвалифицирани инженери. През учебната 2018/2019 година в Колежа се обучават 130 студенти. 

През учебната 2019/2020 година се обучават 200 студенти, което представлява с 65% повече спрямо 

предходната учебна година.  

Общият брой на преподавателите в учебните заведения в общината през учебната 2018/2019 г. е 732, 

от тях 565 в общообразователните училища, 11 в специалните училища, 34 в училището по изкуства, 

104 в професионалните гимназии и 18 в колежа.  

Съгласно регионалната статистика на НСИ общият брой на учащите в общината през учебната 

2018/2019 г. е 7879, както следва: начално образование (1-4 клас) – 2656; прогимназиално образование 
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(5-7 клас) – 2068; средно образование (8-12 клас) - 3155, като 1447 от тях са в общообразователни 

училища, 238 в училището по изкуства, 1270 в професионалните гимназии за придобиване на 3-та 

степен на професионална квалификация и 108 в професионалните гимназии за придобиване на 2-ра 

степен на професионална квалификация.  

За учебната 2019/2020 г. броят на учащите се е 7808, както следва: начално образование (1-4 клас) – 

2616; прогимназиално образование (5-7 клас) – 2158; средно образование (8-12 клас) – 3012, като 1454 

от тях са в общообразователни училища, 232 в училището по изкуство, 1207 в професионалните 

гимназии за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация, 119 в професионалните 

гимназии за придобиване на 2-ра степен на професионална квалификация и 22 в професионални 

паралелки за придобиване на 1-ва степен на професионална квалификация.  

В класовете основно образование общият брой на учащите през учебната 2019/2020 г. е 4677, от които 

3859 (83%) са в гр. Казанлък и 818 (17%) в селата в общината. Учащите в профилираните гимназии и 

в средното училище са 2309, а в професионалните – 1515. 

Запазването на училищата в 9 от селата и в двата малки града в общината допринася за запазване на 

младото трудоспособно население в селата и съхраняване на балансираната селищна мрежа - голям 

градски център и сателити големи села и малки градски центрове, които се развиват интегрирано с 

центъра. Големите села играят роля на вторични центрове по отношение услугите за периферните 

територии на общината. Освен положителния принос за ограничаване намалението на населението в 

селата, там се запазват и създават работни места в образователните институции. 

Моделът на дуалното образование е въведен в професионални области машинен техник (CNC) и 

електротехник. Въвеждането на дуално образование стартира с проекта „Домино“, съфинансиран от 

Швейцария и приключва през 2019 г. Бизнесът в Казанлък продължава да прилага неговите принципи 

и след приключването на проекта, като инвестира собствени средства. Той оценява високо 

предимствата на дуалната система в професионалното образование като гаранция за осигуряване на 

добре подготвени кадри за местната икономика, допринасяйки за стабилен растеж и развитие на 

потенциала ѝ. Фирмата „Арсенал“ АД приема най-голям брой ученици по дуалната система на 

обучение в България. 

От учебната 2020/2021 г. дуалното образование е въведено и в Профилираната природно-

математическа гимназия „Никола Обрешков“ в професионална паралелка с интензивно изучаване на 

английски език професия „приложен програмист“, професионално направление „компютърни науки“. 

Паралелката е с капацитет 26 ученика, като половината от тях се обучават по дуалната система. 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
68 

Съществува тенденция за разширяване на дуалното обучение, но за целта са нужни и законодателни 

промени, които да подпомогнат връзките на обучението и бизнеса. Този вид обучение засяга две групи 

лица – лица над 16 години, които са в образователната система, и лица над 16 години, които са на 

пазара на труда. Организирането на обучение чрез работа (дуално обучение) е нова възможност за 

повторно включване на рано напусналите образователната система. 

Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов” е член на асоциираните 

училища на ЮНЕСКО. Една от дисциплините индустриален дизайн е свързана с профила на местната 

икономика и допринася за трудовата реализация на възпитаниците ѝ.  

Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков” обучава по профилите: „Математика“, 

„Информатика“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Биология“, с усилено изучаване на чужди езици, а 

средното училище „Екзарх Антим І” по профилите: „Предприемачество и бизнес“, „Чуждоезиков“, 

„ИКТ“ и „Музика“.  

5.2 Детски градини 

По данни от община Казанлък през учебната 2019/2020 г. общият брой на децата в детските градини е 

2304 и 124 в подготвителните групи в общо обхванати деца – 2428. На територията на общината 

функционират 14 детски градини, една от които е към Министерство на отбраната. 13 от детските 

градини освен в гр. Казанлък имат филиали в 15 от населените места и един от кварталите на града. 

Без детска градина са 4 села – Дунавци, Голямо Дряново, Горно Изворово и Средногорово.   

Броят на педагогическите специалисти в детските градини е 201. Във филиалите на градините в 

населените места се възпитават, социализират и обучават общо 478 деца на целодневно обучение. 

Полудневни групи в детските градини няма.  

Таблица 26. Детски градини на територията на община Казанлък 

 Населено място Детска градина Филиали 

1 гр. Казанлък ДГ №1 „Здравец“ с. Енина,  

с. Долно Изворово 

2 гр. Казанлък ДГ №2 „Снежанка“ с. Ясеново 

с. Шейново 

3 гр. Казанлък ДГ №3 „Теменуга“ с. Овощник 

4 гр. Казанлък ДГ №6 „Еделвайс“ гр. Крън 

5 гр. Казанлък ДГ №7 „Буратино“  с. Горно Черковище 

6 гр. Казанлък ДГ №8 „Юрий Гагарин“ с. Розово 

7 гр. Казанлък ДГ №9 „Слънчице“ с. Черганово 

с. Копринка 

8 гр. Казанлък ДГ №11 „Слънце“ с. Кънчево 

9 гр. Казанлък ДГ №13 „Мечо Пух“ с. Хаджидимитрово 

10 гр. Казанлък ДГ №15 „Звънче“ ж.к. „Изток“, гр. Казанлък 

11 гр. Казанлък ДГ№16 „Роза“ гр. Шипка 

12 гр. Казанлък ДГ №17 „Славейче“ с. Ръжена 
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13 гр. Казанлък ДГ №18 „Пчелица“ с. Бузовград 

14 гр. Казанлък ДДГ „Детелина“  (към Мин. на отбраната) 

Таблица 27. Брой ученици и паралелки за учебната 2019/2020 

Населено място Образователна институция Брой 

ученици 

Брой 

групи/ 

паралел

ки 

Брой на 

учителите 

1. гр. Казанлък 

Детски градини и 

предучилищно 

образование 

2 405 100 

789,5 Начално образование 2 166 95 

Основно образование 1 695 69 

Средно образование 1 448 59 

Професионално образование 1 380 63 

2. с. Бузовград 

Детска градина Филиал на  

ДГ №18 „Пчелица“ 
7 

Начално образование 18 2 

Основно образование 24 2 

3. с. Горно 

Черковище 

Детска градина Филиал на  

ДГ №7 „Буратино“ 
12 

Начално образование 43 3 

Основно образование 44 3 

4. с. Енина 

Детска градина Филиал на  

ДГ №1 „Здравец“ 

 20 

Начално образование 53 4 

Основно образование 47 3 

5. с. Копринка 

Детска градина Филиал на  

ДГ №9 „Слънчице“  
8,5 

Начално образование 38 2 

Основно образование 38 3 

6. гр. Крън 

Детска градина Филиал на  

ДГ №6 „Еделвайс“  
11 

Начално образование 48 3 

Основно образование 33 3 

7. с. Кънчево 

Детска градина Филиал на  

ДГ №11 „Слънце“  
11,5 

Начално образование 40 3 

Основно образование 34 3 

8. с. Овощник 

Детска градина Филиал на 

ДГ №3 „Теменуга“ 
12 

Начално образование 25 3 

Основно образование 48 3 

9. с. Ръжена 

Детска градина Филиал на 

ДГ №17 „Славейче“ 

17 

Начално образование 62 4 

Основно образование 65 3 

Средно образование с 

придобиване на 

професионална квалификация 

21 1 

10. с. Хаджидимитрово 
Детска градина Филиал на 

ДГ №13 „Мечо Пух“ 
14,5 
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Предучилищни групи в 

училище 

22 1 

Начално образование 46 3 

Основно образование 37 3 

11. с. Шейново 

Детска градина Филиал на  

ДГ №2 „Снежанка“ 

7 Начално образование 26 2 

Основно образование 18 2 

12.  гр. Шипка 

Детска градина Филиал на  

ДГ №16 „Роза“ 
7,5 

Начално образование 23 2 

Основно образование 21 2 

ОБЩО 

Детски градини и 

предучилищно 

образование 

2427 101 

917,5 
Начално образование 2588 126 

Основно образование 2104 99 

Средно образование 1469 60 

Професионално образование 1380 63 

 9968 449 

Източник: Община Казанлък, 2020 г. 

В периода 2014-2020 г. са инвестирани значителни финансови ресурси за подобряване състоянието на 

образователната инфраструктура в общината. Дейностите са били насочени към: 

► Цялостно обновяване на училища и детски градини, ремонт на учебни стаи и кабинети, 

изграждане и ремонт на санитарни възли, ремонт на сгради, коридори, хранилища, огради, 

покриви, ремонт на физкултурни салони, подмяна настилки на спортни площадки, 

мълниезащита, ремонт на детски площадки, подмяна на съществуващо осветление, ремонт на 

прилежащите пространства около училища и детски градини, ударопоглъщащи настилки, 

ремонт на спални помещения в детски градини.  

► Изграждане на Wi Fi мрежи, системи за видеонаблюдение, пожароизвестителни инсталации; 

► Доставка на компютърни конфигурации, софтуер, лаптопи, мултимедии, интерактивни 

дисплеи, електронни дневници, сървъри; 

► Доставка на оборудване - бюра, бели дъски, шкафове, витрини, обзавеждане на стаи - маси, 

чинове, столове, съоръжения за детски площадки, училищни шкафчета, уреди за игра, уреди за 

отопление;  

► Мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите. 

Таблица 28. Ремонтни дейности в периода 2014-2020 г. 

№ Наименование на 

училището/детската градина 

Населено място Стойност на 

ремонтните 

дейности (лева) 
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1. ПГ „Акад. Петко Стайнов" гр. Казанлък 74255 

2. ППМГ „Никола Обрешков” гр. Казанлък 286989 

3. ПХГ „Св.св. Кирил и Методий" гр. Казанлък 160000 

4. СУ „Екзарх Антим І" гр. Казанлък 930173 

5. ОУ „Кулата" гр. Казанлък 701889 

6. ОУ „Георги Кирков" гр. Казанлък 365930 

7. ОУ „Св. Паисий Хилендарски" гр. Казанлък 432406 

8. ОУ „Мати Болгария" гр. Казанлък 345860 

9. ОУ „Чудомир" гр. Казанлък 499000 

10. ОУ „Никола Й. Вапцаров" гр. Казанлък 13950 

11. ОУ „Антон Страшимиров" гр. Казанлък 273073 

12. ОУ „Васил Левски" с. Бузовград 12317 

13. ОУ „Св. Климент Охридски” с. Горно Черковище 42876 

14. ОУ „Христо Ботев" с. Енина 64609 

15. ОУ „Кирил и Методий" с. Копринка 16277 

16. ОУ „Св. Климент Охридски" гр. Крън 901712 

17. ОУ „Д-р Петър Берон" с. Овощник 698564 

18. ОбУ „Св. св. Кирил и Методий" с. Ръжена 823474 

19. ОУ „Св. Паисий Хилендарски" с. Хаджидимитрово 62255 

20. ОУ „Д-р Петър Берон" с. Шейново 224131 

21. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Шипка 30262 

22. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Кънчево 72535 

23. ДГ № 1 „Здравец“  Филиал с. Енина 4100 

24. ДГ № 2 „Снежанка”  гр. Казанлък 286400 

25. ДГ № 3 „Теменуга“  

гр. Казанлък  304716 

Филиал с. Овощник 

(ситуиран в училището) 

6019 

26. ДГ № 6 „Еделвайс”  

гр. Казанлък 207500 

Филиал гр. Крън 55500 

27. ДГ № 7 „Буратино“  

гр. Казанлък  35500 

Филиал с. Горно 

Черковище 

14000 

28. ДГ № 8 „Юрий Гагарин”  гр. Казанлък 317285 

29. ДГ № 9 „Слънчице”  
гр. Казанлък  20800 

Филиал с. Копринка 8500 
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Филиал с. Черганово 500 

30. ДГ № 11 „Слънце“  гр. Казанлък 1344000 

31. ДГ № 13 „Мечо Пух“  

гр. Казанлък  252283 

Филиал с. 

Хаджидимитрово 

2450 

32. ДГ № 15 „Звънче“  гр. Казанлък 217526 

33. ДГ № 16 „Роза“  
гр. Казанлък  3734 

Филиал гр. Шипка 9691 

34. ДГ № 17 „Славейче“  
гр. Казанлък  253397 

Филиал с. Ръжена 8520 

35. ДГ № 18 „Пчелица“  гр. Казанлък 287519 

Общо сума 10672477 

Държавни училища и детски градини 

1. 
ДДГ „Детелина” (към Министерство 

на отбраната) 
гр. Казанлък 

- 

2. ПГ „Иван Хаджиенов” гр. Казанлък 926 329 

3. 
ПГ по транспорт и транспортен 

мениджмънт 
гр. Казанлък 

- 

4. 
ПГ по лека промишленост и 

туризъм 
гр. Казанлък 

- 

5. НУПИД „Акад. Дечко Узунов” гр. Казанлък 614 351 

Общо сума 1 540 680 

Център за подкрепа на личностното развитие 

1. ЦПЛР „Иван Рилски“ гр. Казанлък 78 495 

Детска академия за развитие на таланти 

1. 
Детска академия за развитие на 

таланти 
с. Розово 

228 723 

Общо инвестиции в образователна инфраструктура 12 520 375 

Източник: Община Казанлък, 2020 г. (табл. Обобщение 2014-2020 г.) 

В периода 2014-2020 г. са санирани училища в град Казанлък, училищата в с. Копринка, гр. Крън, 

с. Овощник, с. Ръжена, с. Хаджидимитрово, с. Шейново, гр. Шипка, детски градини ДГ №1 „Здравец“, 

ДГ №2 „Снежанка“ Казанлък, ДГ № 6 „Еделвайс” - Казанлък, ДГ №7 „Буратино“ - Казанлък, ДГ №11 

„Слънце“ - Казанлък, ДГ №- 13 „Мечо Пух“ - Казанлък, ДГ №15 „Звънче“ - филиал в ж.к. „Изток“, ДГ 

№- 17 „Славейче“ - Казанлък и филиал в с. Ръжена, ДГ №18 „Пчелица“- Казанлък, ДГ №3 „Теменуга“, 

ДГ №8 „Юрий Гагарин”, ДГ №9 „Слънчице”. 
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През същия период са осъществени също така мерки за подобряване на енергийната ефективност, 

ремонтни дейности на детски градини и училища като: 

► „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини (ДГ №8 

„Юрий Гагарин“, ДГ №9 „Слънчице“, ДГ №15 „Звънче“) и 2 детски ясли (ДДЯ №4 „Пролет“ и 

ДДЯ №5 „Детелина“ в гр. Казанлък – 653.2хил. лв. 

► Подмяна на отоплителната инсталация, горивна база и газификация в ДГ №2 „Снежанка “, гр. 

Казанлък - 162.8 хил. лв. 

► СУ „Екзарх Антим І“ гр. Казанлък - внедряване на мерки за енергийна ефективност - 922173 

лв.; 

► ОУ „Георги Кирков“ гр. Казанлък - подмяна на дограма; ремонт на покрив; топлоизолация; 

закупено оборудване; изграждане на пожароизвестителна инсталация; извършен текущ ремонт 

– 89 хил. лв.; 

► ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Крън - подмяна на дограма - 12470 лв.; 

► Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт в сградата на блок „Б”, част от 

ОУ „Д-р П. Берон“, с. Овощник – 679641 лв.; 

► ОУ „Д-р П. Берон“, с. Шейново - основен ремонт на сграда - 205155 лв. 

► Намаляване емисиите на парникови газове и повишаване енергийната ефективност на сградата 

на ОУ „Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък – 247.8 хил. лв. ; 

► ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - основен ремонт и изграждане на съоръжения, с. Ръжена - 

760587 лв. 

► Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Кулата”, гр. Казанлък - 389.9 хил. лв.; 

В периода 2014-2020 г. е реализиран мащабен инвестиционен план за ремонт на кабинети, санитарни 

възли и коридори, отоплителна инсталация, учебни стаи и административна част на Професионална 

гимназия „Иван Хаджиенов“ с обща стойност 926 329 лв. Инвестиционната дейност за основен ремонт 

и модернизация на гимназията ще продължи и през следващия период до 2027 г., като се предвижда 

основен ремонт на базата за практическо обучение, ремонт на общежитие, ремонт на физкултурния 

салон, благоустрояване на околното пространство и ремонт на кабинети. 

През 2017 г. е открит единственият по рода си в страната Национален център по 

природоматематически науки към ППМГ „Никола Обрешков“. Той предоставя възможност за 

допълнително обучение на даровити деца от Казанлък и цяла България. В новия Център, който е с 

разгъната застроена площ 800 кв. м, са изградени 5 учебни кабинета, лаборатория по физика и 

астрономия, лаборатория по химия и биология, хранилища, санитарни възли. Обектът е газифициран. 

Специален асансьор осигурява достъп за хора с увреждания. 
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Общият размер на инвестициите в образователната инфраструктура в общината в периода 2014-2020 

е 12 473 880 лв. От тази сума 9504532 лева са БФП от ЕС по проект „Обновяване на образователна 

инфраструктура в община Казанлък“ в който са включени ДГ №1 „Здравец“, ДГ №11 „Слънце“, 

филиал на ДГ №15 „Звънче“ в жк „Изток“, основните училища в градовете Крън и Шипка и училищата 

в с. Хаджидимитрово, Овощник и Ръжена. Средствата по проекта са изразходвани за основен ремонт 

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

пространства, доставка на оборудване и обзавеждане.   

По предварителни разчети за постигане цялостно модернизиране на образователната инфраструктура 

на територията на общината ще са необходими инвестиции и през следващия планов период, чийто 

размер се оценява на близо 19 млн. лева.  

№ Наименование на 

училището/детската 

градина/детска ясла 

Населено 

място 

Описание на вида на 

необходимите ремонтни 

дейности, вкл. доставка 

на ново оборудване 

Година на 

ремонтните 

дейности 

(2020-2027) 

Индикативна 

стойност в лв. 

Общински училища 

1 

гр. Казанлък - ПГ „Акад. 

Петко Стайнов“, ОУ 

„Кулата“, ОУ „Георги 

Кирков“, ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, ОУ 

„Чудомир“, ППМГ 

„Никола Обрешков” –  

 

ОУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. Крън; ОУ 

„Д-р Петър Берон“, с. 

Овощник; ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. 

Ръжена; ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, с. 

Хаджидимитрово; ОУ 

„Св.св. Кирил и Методий“, 

Община 

Казанлък 

Доставка на оборудване и 

обзавеждане в училищата 

на територията на община 

Казанлък 

 

(Обновяване на 

материалната база в 

училищата на 

територията на община 

Казанлък) 

2022-2028 1 598 хил. лв. 
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с. Кънчево; ОУ „Кирил и 

Методий“, с. Копринка. 

2 

ППМГ „Никола 

Обрешков”; СУ „Екзарх 

Антим І“; ОУ „Кулата“; 

ОУ „Чудомир“; ОУ „Антон 

Страшимиров“ 

гр. 

Казанлък 

Ремонт на санитарни 

помещения в училищата 

на територията на община 

Казанлък 

2023 - 2024 

255 хил. лв.  

(не са 

включени 

училища от 

селата) 

3 

гр. Казанлък - ОУ 

„Кулата“; ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“; ОУ 

„Чудомир“; ОУ „Антон 

Страшимиров“; ПГ „Акад. 

Петко Стайнов“; ОУ 

„Никола Й. Вапцаров“; СУ 

„Екзарх Антим І“  

 

ОУ „Христо Ботев“, с. 

Енина; ОУ „Кирил и 

Методий“, с. Копринка; ОУ 

„Св. Паисий Хилендарски“, 

с. Хаджидимитрово; ОУ 

„Д-р Петър Берон“, с. 

Шейново; ОУ „Св.св. 

Кирил и Методий“, с. 

Кънчево. 

Община 

Казанлък 

Облагородяване на 

вътрешната и външната 

спортна база в училищата 

на територията на община 

Казанлък 

 

 

1 197 хил. лв. 

 

4 

гр. Казанлък - ПГ „Акад. 

Петко Стайнов“, ПХГ „Св. 

Св. Кирил и Методий“; ОУ 

„Кулата“; ОУ „Георги 

Кирков“; ОУ „Чудомир“; 

ОУ „Антон Страшимиров“; 

ОУ „Мати Болгария“; 

Община 

Казанлък 

Ремонтни дейности по 

сградния фонд на 

училищата на 

територията на община 

Казанлък 

 

1 262 хил. лв. 
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ППМГ „Никола 

Обрешков”; ОУ „Св. 

Паисий Хилендарски“  

 

ОУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. Крън; ОУ 

„Св. Паисий Хилендарски“, 

с. Хаджидимитрово. 

5 ППМГ „Никола Обрешков” Казанлък 

Нов физкултурен салон – 

нова сграда (наличен 

готов проект) 

2021-2023 

 

350 хил. лв.? 

 

6 
ПХГ „Св. Св. Кирил и 

Методий" 
Казанлък 

Облагородяване на 

дворните пространства и 

изграждане на нов 

физкултурен салон 

 

„Преустройство, ремонт 

на покрив, фасади, ел. 

инсталация, ВиК 

инсталация и 

отоплителна инсталация, 

топлоизолация на стени 

от вътре на Профилирана 

хуманитарна гимназия 

„Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Казанлък“ 

2021-2023 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

1 200 хил. лв. 

7 СУ „Екзарх Антим І“ Казанлък 

Изграждане на зони за 

занимания по интереси и 

кътове за четене  във 

фоайета и коридори 

 

Образователен център на 

открито във вътрешен 

2022 

 

 

 

 

40 хил. лв. 
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двор (Стрийт фитнес – 

уреди и площадка; 

Класна стая на открито – 

изграждане на площадка, 

оборудване за различните 

кътове) 

2022-2023 

 

 

 

 

115 хил. лв. 

 

 

 

 

8 ОУ „Мати Болгария“ Казанлък 
Облагородяване на 

дворните пространства 

2021-2023 

 

 

 

12 
ОУ „Св. Климент 

Охридски” 

Горно 

Черковище 

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

ОУ „Свети Климент 

Охридски“ 

2021 217 842,97 лв. 

14 
ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 
Кънчево 

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

(Цялостен ремонт на 

сградата – хидроизолация 

и топлоизолация на 

покрив, стени, таван, 

подови настилки, ремонт 

тоалетни, електрическа 

инсталация) 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

 

 

 

162 095.67 лв. 

 

 

 

Детски градини 

15 

 

Казанлък 

Обновяване на 

материалната база в 

детските градини на 

територията на град 

Казанлък 

  

16  Казанлък Обновяване на спортната 

база в детските градини 
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на територията на град 

Казанлък 

17 

 Филиали 

на 

детските 

градини по 

населените 

места 

Обновяване на 

материалната база във 

филиалите на детските 

градини 

  

18 

 Филиали 

на 

детските 

градини по 

населените 

места 

Обновяване на спортната 

база във филиалите на 

детските градини 

  

19 

Филиал на ДГ №1 - с. 

Енина, Филиал на ДГ №2 - 

с. Шейново, Филиал на ДГ 

№6 - гр. Крън, Филиал на 

ДГ №7 - с. Горно 

Черковище, Филиал на ДГ 

№9 - с. Копринка, Филиал 

на ДГ №9 - с. Черганово, 

Филиал на ДГ №11 - с. 

Кънчево, Филиал на ДГ 

№17 - с. Ръжена, Филиал 

на ДГ №18 - с. Бузовград, 

Филиал на ДГ №16 - гр. 

Шипка 

Енина, 

Шейново, 

Крън, 

Горно 

Черковище 

Копринка, 

Черганово, 

Кънчево, 

Ръжена, 

Бузовград, 

Шипка 

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

във филиалите на 

детските градини в 

Енина, Шейново, Крън, 

Горно Черковище, 

Копринка, Черганово, 

Кънчево, Ръжена, 

Бузовград, Шипка 

  

31 ДГ № 13 „Мечо Пух“ с 

филиал в с. 

Хаджидимитрово 

Филиал 

Хаджидим

итрово 

Пребазиране на детската 

градина в училище „ОУ 

„Св. Паисий 

Хилендарски" – с. 

Хаджидимитрово. 

2022 
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33 ДГ № 16 „Роза“   Казанлък Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

(наличен готов проект) 

 

 

 

34 ДГ № 17 „Славейче“   Казанлък Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност - 

2 етап – Казанлък 

 138,5 хил. лв. 

 

ЦПЛР 

1 ЦПЛР „Иван Рилски“ Казанлък Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

Облагородяване на 

дворното пространство 

Вътрешни ремонтни 

дейности по сградния 

фонд 

  

Детски ясли 

  Казанлък 

Обновяване на спортната 

база в детските ясли на 

територията на община 

Казанлък  

  

  Казанлък 

Обновяване на 

материалната база в 

детските ясли на 

територията на община 

Казанлък 

  

 Общинско предприятие „Кухня – майка“ 

1 Общинско предприятие 

„Кухня – майка“ 

Казанлък Разширяване на 

дейността на 

предприятието (доставка 

на храна към двата Дома 

за стари хора и Дома за 

2023-2025  
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пълнолетни лица с 

деменция) 

Закупуване на МПС 

Доставка на ново 

оборудване 

Детска академия за развитие на таланти 

1 Детска академия за 

развитие на таланти 

Розово Преустройство, 

реконструкция и 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност 

на сградата на ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” –с. 

Розово 

  

 

Източник: община Казанлък 

На територията на община Казанлък се намира Институт по розата и етеричномаслените култури, част 

от Българската Селскостопанска Академия. Институтът подпомага производството на рози и етерични 

масла и работи по задачи, свързани с изследване и внедряване на растителни генетични ресурси. 

През 2015 г., с меморандум подписан от председателя на БАН и кмета на община Казанлък, се създава 

и Регионален Академичен център Казанлък, част от мрежата РАЦ в страната на БАН, чиято основна 

задача е създаването и поддържането на устойчиво партньорство между науката и бизнеса. Основна 

цел на РАЦ - Казанлък е да информира техническата общност в града и района, и интересуващите се 

граждани за научни достижения, научни изследвания и резултати, имащи отношение към развитието 

на региона, като по този начин се превърне в своеобразен бизнес инкубатор и технологичен парк за 

трансфер на технологии. Независимо от факта, че Казанлък не е областен и академичен град, в него 

има 3 научни института, 9 гимназии, много културни и исторически организации и сериозна 

индустрия, които изискват още по-сериозен научен и технологичен капацитет. 

Друга цел на регионалния център към БАН е да направи по-ефективно сътрудничеството между наука, 

образование, индустрия и духовно развитие на района, което да доведе до реални приложни резултати, 

обслужващи както бизнеса, така и общинските и националните управленски организации и 

институции. 

За периода на съществуване РАЦ – Казанлък успява да се легитимира пред бизнеса и обществено-

културния живот на общината. Проведени са две научни конференции през 2015 год. и 2017 год. с 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
81 

регионално и академично участие, създадени са контакти с научни звена на БАН и останалите 

регионални Академични центрове, реализирани са редица инициативи в областта на образованието и 

културата, набелязани са и нови мероприятия, които се осъществяват и предстои да се осъществят. 

Тракийският университет, който се намира на 30 минути в град Стара Загора, е член на 

Международната асоциация на университетите (IAU). Общият брой на студентите е над 7000. В 

Университета има пет факултета: Медицина, Ветеринарна медицина, Земеделие, Педагогика, 

Икономика, Техника и технологии, предлагащ специалности в области като машиностроене и 

електротехника, електроника и автоматика.  

В Казанлък и Стара Загора има 30 центъра за професионално обучение, предлагащи широка гама от 

технически курсове за професионална квалификация. 

В подкрепа на младите хора и за насърчаване на тяхното личностно и професионално развитие, 

община Казанлък провежда последователна и целенасочена политика. Ежегодно общината подпомага 

различни младежки инициативи чрез нарочно създаден общински финансов инструмент („Младежки 

календар “) с бюджет от 30 000 лева, който е част от общинския бюджет. На територията на общината 

действат 9 младежки сдружения и неправителствени организации, изпълнява се и общинска Програма 

за даровити деца с годишен бюджет от 30 000 лв.  

6. Здравна инфраструктура и здравни услуги  

6.1. Детски ясли  

Детските ясли, които функционират на територията на гр. Казанлък са 4 със 17 яслени групи. В 8 от 

детските градини също има яслени групи – общо 10 броя. Капацитетът на яслените групи е 447 деца 

(в детските ясли – 272; в детските градини – 175).   

► Дневна детска ясла №4 „Пролет“ 

► Дневна детска ясла №5 „Детелина“; 

► Дневна детска ясла №6 „Надежда“; 

► Дневна детска ясла №8 „Васил Левски“.  

С Решение от 2015 г. на Общински съвет – Казанлък, Детска млечна кухня - гр. Казанлък е 

преобразувана в Общинско предприятие „Кухня-майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня”, с цел 

приготвяне и предоставяне на готова храна за децата, ползващи услугите на Детска млечна кухня и 

дейност „кетъринг” за децата, посещаващи детски ясли и детски градини на територията на общината. 

ОПКМДМК ежедневно (от понеделник до петък) приготвя храна за над 300 деца, записани на Детска 
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млечна кухня, приблизително 300 деца в детските ясли и около 2200 деца в детските градини на 

територията на общината. 

В периода 2014-2020 г. община Казанлък е инвестирала 669311 лева за ремонт и обновяване на 

детските ясли, както следва. 

Таблица 29. Инвестиции в детски градини за периода 2014-2020 

Детска ясла Вид инвестиция Сума в лева 

Детска ясла №4  

„Пролет“ 

Изграждане на 2 детски площадки за игра (поставяне на 

ударопоглъщащи настилки и съоръжения за игра)  

21726 

Детска ясла №5  

„Детелина“ 

Основен ремонт, мерки за енергийна ефективност; 

отоплителна инсталация и газифициране 

250918 

Детска ясла №6  

„Надежда“ 

Основен ремонт, саниране, топлоизолация, смяна на 

дограма, ново подово покритие  

160000 

Детска ясла №8  

„Васил Левски“ 

Основен ремонт, подмяна подово покритие, ремонт на 

дворната ограда и газификация 

236667 

Общо 669311 

Източник: Община Казанлък 

През 2014-2015 г. Детската млечна кухня е основно ремонтирана и са въведени мерки за енергийна 

ефективност, като инвестицията е в размер на 147619 лева. През 2015 г. са извършени редица ремонтни 

дейности по основната сграда като: топлоизолация на стени и покрив; подмяна на дограмата; подмяна 

на източник на топлина и вътрешно отоплителна инсталация (по проект „Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък”) на стойност 263 349,64 лв. Извършени 

са и строително-ремонтни дейности на подготвителни, кухненски блок, помещения за разпределение 

на готовата храна, помещение за измиване и дезинфекция на съдовете за разнасяне на храната, 

складови и други помещения, както и доставката на ново кухненско оборудване (на обща стойност 

343000 лв. от бюджета на Община Казанлък за 2015 г.). През 2015 година са закупени 5 бр. автомобили 

– втора употреба, а през 2017 г. още 2 бр. нови автомобили (на стойност 34980 лв.) за нуждите на 

общинското предприятие. През 2020 г. е извършена цялостна реконструкция и подмяна на асансьора 

в сградата на ОПКМДМК на стойност 21561,60 лв. 

6.2. Извънболнична и болнична медицинска помощ  

Извънболничната медицинска помощ се осигурява от диагностично-консултативни центрове, медико-

диагностични лаборатории, индивидуални практики за първична и специализирана медицинска и 

дентална помощ. В община Казанлък има следните звена за извънболнична помощ: 

► Диагностико-консултативен център – „ДКЦ Поликлиника - Казанлък“ ЕООД - в него има 

кабинети по вътрешни болести, кардиология, ревматология, неврология, ортопедия и 
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травматология, хирургия, очни болести, ушно-носно-гърлени болести, акушерство и 

гинекология, кожни и венерически болести, клинична лаборатория, физикална и 

рехабилитационна медицина, рентгенология, урология, анестезиология и интензивно лечение, 

психиатрия, ендокринология и болести на обмяната, съдова хирургия, гастроентерология, 

педиатрия. В ДКЦ функционират общо 55 кабинета, 34 лични лекари, 11 специалисти, 24 

лекари и 10 стоматолози.  

► Медицински центрове – МЦ „Ескулап-В“ ЕООД, МЦ „Арсенал“ ЕООД; „Медицински център 

Казанлък“ ООД; „МЦ Медконсулт“ ООД; МЦ „Мазалат“; „Медицински център Примамед“ 

ЕООД; „МЦ Чек-Пойнт - Кардио“ ЕООД. 

По програма на община Казанлък „Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги в община 

Казанлък“ е създаден Медицински център в ромската махала. 

Лаборатории – Медико-диагностична лаборатория „Севтополис“ ООД и 12 медико-технически 

лаборатории (основно за извършване на предписани от лекар по дентална медицина зъботехнически 

дейности).  

Общият брой на лекарските практики в общината е 51. От тях 35 функционират на територията на гр. 

Казанлък, а останалите 16 в 13 от населените места, като в гр. Крън, с. Копринка и с. Бузовград има по 

2 практики. Територията на общината не е обслужена равномерно с лекарски практики. В 6 от селата 

няма лекарски практики (Средногорово, Розово, Кънчево, Долно Изворово, Горно Черковище, Горно 

Изворово). 

Лекарските практики на специалисти са общо 53, като 52 от тях са в гр. Казанлък и една е в с. Овощник. 

Практиките по дентална медицина са 73, от които 66 в гр. Казанлък, а останалите 7 са ситуирани в с. 

Розово, с. Овощник, гр. Крън, с. Копринка, с. Енина.   

Таблица 30. Лекарски практики в общината 

№ Населено място 

Брой 

лекарските 

практики на 

общо 

практикуващи 

лекари 

Седмична 

периодичност 

на работа на 

лекарските 

практики 

Брой 

практиките 

по 

дентална 

медицина 

Седмична 

периодичност 

на работа на 

денталните 

практики 

1 Казанлък 35+52 Ежедневно 66 Ежедневно 

2 Бузовград 2 Ежедневно 0 - 

3 Голямо Дряново 1 Ежедневно 0 - 

4 Горно Изворово 0 - 0 - 

5 Горно Черковище 0 - 0 - 

6 Долно Изворово 0 - 0 - 
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№ Населено място 

Брой 

лекарските 

практики на 

общо 

практикуващи 

лекари 

Седмична 

периодичност 

на работа на 

лекарските 

практики 

Брой 

практиките 

по 

дентална 

медицина 

Седмична 

периодичност 

на работа на 

денталните 

практики 

7 Дунавци 1 Ежедневно 0 - 

8 Енина 1 Ежедневно 1 Ежедневно 

9 Копринка 2 Ежедневно 1 Ежедневно 

10 Крън 2 Ежедневно 3 Ежедневно 

11 Кънчево 0 - 0 - 

12 Овощник 1+1 Ежедневно 1 Ежедневно 

13 Розово 0 - 1 Ежедневно 

14 Ръжена 1 Ежедневно 0 - 

15 Средногорово 0 - 0 - 

16 Хаджидимитрово 1 Ежедневно 0 Ежедневно 

17 Черганово 1 Ежедневно 0 - 

18 Шейново 1 Ежедневно 0 - 

19 Шипка 1 Ежедневно 0 - 

20 Ясеново 1 Ежедневно 0 - 

Източник: Община Казанлък, август 2020 г. 

На територията на община Казанлък оперира една Многопрофилна болница за активно лечение – 

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД и Специализирана болница по неврология за активно лечение 

– СБНАЛ „Свети Лазар“ ЕООД. 

По данни от общината МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД разполага с 261 легла, а СБНАЛ „Свети 

Лазар“ с 30 легла. В МБАЛ работят 77 лекари, 141 медицински сестри и 122 друг персонал. В СБНАЛ 

лекарите са 7, медицинските сестри – 7, друг персонал – 6 човека.  

В МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД функционират 14 отделения, 3 лаборатории, приемно-

консултативен кабинет, аптека и др. С най-много легла разполагат отделенията по вътрешни болести 

- 46 бр., по акушерство и гинекология - 39 бр., по педиатрия 35 бр., по нервни болести- 30 бр., по 

хирургия 31 бр. Болницата освен община Казанлък обслужва и общините Павел баня, Мъглиж, 

Гурково и Николаево.  

През 2014-2015 г. болницата е модернизирана със средства от ЕС по Проект 

„Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък“ на 

стойност 3 791 817,24 лв.  

През 2016 г. Община Казанлък за първи път стартира прием на документи за подпомагане на лекари-

специализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, гр. Казанлък. Размерът на фонда е 15 000 лв. 
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годишно. Подпомагането на млади лекари-специализанти за развитие на техния потенциал е с цел 

повишаване на достъпността и ефективността на предоставяните услуги от болничното заведение.  

Изпълнен е проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника гр. 

Казанлък“, финансиран от Националния Доверителен Еко Фонд на обща стойност 804008 лв., от които 

безвъзмездна помощ 680762 лв. Реализирани са мерки и дейности за повишаване на енергийната 

ефективност: топло- и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална 

мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел. инсталация и осветителни тела в общите части на 

сградата. Строително-монтажните работи по сградата на Поликлиниката са част от дейностите на 

община Казанлък за стабилизация на общинското дружество. В общинският бюджет за 2021 г. са 

планирани средства за вътрешни ремонти, закупуване на нов рентгенов апарат и автомобил за 

дружеството в размер на 150000 лева.  

7. Социална инфраструктура и социални услуги/дейности  

Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин 

на живот, които се предоставят в общността (услуги, предоставяни в семейна среда или т.нар. 

резидентни услуги – в среда близка до семейната) и в специализирани институции (домове 

пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда и услугите се предоставят 

след изчерпване на възможностите за ползване на услуги в общността).  

През последните години държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, 

която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това преминава и към услугите за другите 

възрастови групи. Реформата е насочена към деинституционализация и децентрализация на 

социалните услуги. От система от специализирани институции се преминава към създаване на 

социални услуги в общността, които променят подхода към индивидите и групите в риск и целят 

интегрирането им в социалните общности. 

В периода 2014-2020 г. община Казанлък увеличава и разширява пакетът на социалните услуги, които 

предоставя. Те отговарят на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, а 

условията и материалната база са подходящи, както за предоставяните дейности, така и за целевите 

групи. Социалните услуги на територията на община Казанлък са концентрирани предимно в 

общинския център – гр. Казанлък. Съществуват социални услуги и на територията на с. Бузовград и с. 

Дунавци.  

Таблица 31. Социални услуги към 2020 г. 

 Социална услуга Населено 

място 

Описание Капацитет 
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1 

Домашен 

социален 

патронаж  

гр. Казанлък Услугата предлага предоставяне на 

храна   

 

 

2 
Обществена 

трапезария 

Гр. Казанлък Услугата е предоставяна до 2016 г.  

3 

Дневен център за 

стари хора  

 

гр. Казанлък Подкрепа на лица, навършили възраст за 

придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, свързана с 

предоставяне на храна и подпомагане на 

социалното им включване. 

24 места 

4 

Дневен център за 

деца и/или 

младежи с 

увреждания 

(ДЦДУ) 

 

гр. Казанлък Предлагат се дневни грижи за деца от 3 

до 18 години с физически и ментални 

увреждания; логопедични и 

психологични услуги; рехабилитация; 

кинезитерапия; консултиране на 

семействата.  

Потребителите се подпомагат от 

професионалисти с цел социално 

включване и превенция на 

настаняването им в специализирани 

институции. 

36 места 

5 

Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания 

(ДЦПЛУ) 

гр. Казанлък Предлагат се дневни грижи за младежи 

над 18 години с физически и ментални 

увреждания; логопедични и 

психологични услуги; рехабилитация; 

кинезитерапия; консултиране на 

семействата.  

15 места 

6 

Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

деца (ЦСРИ)  

 

гр. Казанлък Предлага се социална интеграция; 

работа със семействата; логопедична, 

психологична и социална 

рехабилитация; трудотерапия, работа за 

промяна на нагласите, приложно 

изкуство, терапевтичен театър, 

хипотерапия.  

25 места 

7 

Център за 

обществена 

подкрепа (ЦОП) 

 

гр. Казанлък Предоставя се комплексна услуга, която 

задоволява потребностите на широк 

спектър от целеви групи - деца лишени 

от родителска грижа, деца с увреждания, 

деца и родители преживели насилие, 

бременни жени с риск от изоставяне на 

децата си, самотни родители, социално 

слаби родители, деца с риск за отпадане 

от училище и проблемно поведение.  

80 места 

8 

Защитено жилище 

за лица с умствена 

изостаналост 

 

 

с. Дунавци Социална услуга за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост с трайно 

намалена работоспособност, които, 

подпомагани от специалисти, водят 

относително самостоятелен начин на 

живот в среда, близка до семейната. 

8 места 

9 

Защитено жилище 

за лица с умствена 

изостаналост 

гр. Казанлък Социална услуга за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост с трайно 

намалена работоспособност, които, 

подпомагани от специалисти, водят 

относително самостоятелен начин на 

живот в среда, близка до семейната. ЗЖ 

8 места 
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е разположено в близост до централна 

градска част, здравни и образователни 

заведения, в оживен жилищен район. 

Разположението на сградата допринася 

за лесна социализация и адаптация на 

потребителите към среда, близка до 

семейната.  

10 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 

 

гр. Казанлък Заменена е институционалната грижа с 

такава, близка до семейната среда. 

Мултипрофесионален екип от 

специалисти: ръководител-екип, 

социален работник, социални терапевти 

- детегледачи, рехабилитатори, 

медицински сестри, психолози, педагози 

и др. ЦНСТ е разположено в близост до 

централна градска част, здравни и 

образователни заведения, в оживен 

жилищен район. Разположението на 

сградата допринася за лесна 

социализация и адаптация на децата и 

младежите към среда, близка до 

семейната.  

12 + 2 места 

11 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

и младежи с 

увреждания – 2 

броя 

гр. Казанлък Двата ЦНСТ са предназначени за деца и 

младежи с увреждания, които не са 

самостоятелни в обгрижването си. 

Заменена е институционалната грижа с 

такава, близка до семейната среда. 

Мултипрофесионален екип от 

специалисти: ръководител-екип, 

социален работник, социални терапевти-

детегледачи, рехабилитатори, психолози, 

педагози, медицински сестри и др. 

ЦНСТ са разположени в близост до 

централна градска част, здравни и 

образователни заведения, в оживени 

жилищни райони. Разположението на 

сградите допринася за лесна 

социализация и адаптация на децата и 

младежите към среда, близка до 

семейната.  

12 + 2 места 

за всеки от 

двата 

центъра 

12 

Приемна грижа гр. Казанлък Приемната грижа е отглеждане и 

възпитание в семейна среда на дете, 

което е настанено в дома на роднини, 

близки или приемно семейство. 

Приемната грижа включва дейности по 

набиране и оценяване на кандидати за 

приемни семейства, обучение, взаимно 

адаптиране, настаняване и отглеждане на 

дете в приемно семейство, подкрепа и 

наблюдение. Приемната грижа е 

доброволна и професионална. 

Приемните родители се грижат за дете в 

собствения си дом за различен период от 

време - в зависимост от потребностите 

Неприложи

мо  
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на детето и от възможностите на 

приемните родители. 

13 

Дом за стари хора 

№1 (Дом за стари 

хора с отделение 

за лежащи 

„Маргарита 

Асебо“) 

 

гр. Казанлък Специализирана институция, 

предоставяща комплекс от социални 

услуги на лица, навършили възраст за 

придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, 

включително на онези от тях, които са с 

физически увреждания и имат процент 

намалена работоспособност Осигурява: 

рационално хранене при отчитане на 

хранителните потребности и личния 

избор на потребителите; задоволяване на 

здравните потребности на настанените 

лица и на потребностите от 

рехабилитация. Социалната дейност, 

включва индивидуална социална работа, 

групова социална работа, организиране 

на културни мероприятия и екскурзии, 

възможност за самостоятелно 

организиране на свободното време, 

възможност за личен контакт със 

семейството, приятели и др. лица.  

122 места 

14 

Дом за 

пълнолетни лица с 

деменция №2 

„Димитър Папазов 

гр. Казанлък Предлагани услуги: комунално-битово 

обслужване; осигуряване на питателна и 

разнообразна храна, диетично хранене и 

меню по избор; осигуряване на 

медицинско обслужване в заведението и 

при нужда в специализирано 

медицинско заведение; организиране на 

свободното време, индивидуални и 

групови занимания, излети, разходки, 

занимателни игри и др.  

70 места 

15 

Дом за стари хора 

№3 

гр. Казанлък Предлагани услуги: рационално хранене 

при отчитане на хранителните 

потребности и личния избор на 

потребителите; задоволяване на 

здравните потребности на настанените 

лица и на потребностите от 

рехабилитация. Социална дейност, 

включваща индивидуална социална 

работа; групова социална работа, 

организиране на културни мероприятия 

и екскурзии, възможност за 

самостоятелно организиране на 

свободното време, възможност за личен 

контакт със семейството, приятели и др. 

лица.  

62 места  

16 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца/младежи с 

увреждания * 

с. Бузовград Предназначен за деца и младежи с 

увреждания, които не са самостоятелни в 

обгрижването си. Заменена е 

институционалната грижа с такава, 

близка до семейната среда в общността. 

15 места 

Източник на информация: община Казанлък, регистри на социалните услуги на АСП, МТСП. 
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* До края на 2020 г. в с. Бузовград функционира специализирана институция за деца с увреждания - 

Дом за медико-социални грижи за деца „Мария Луиза“ (ДМСГД) към МЗ. В резултат на 

продължаващия процес на деинституционализация от 2021 г. домът е трансформиран и е открита нова 

социална услуга – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания като 

делегирана държавна дейност. В услугата ще продължат да бъдат обгрижвани и лекувани от 

досегашния персонал лежащите към момента младежи с множество тежки увреждания, остри и 

хронични заболявания.  

На територията на общината функционират общо 25 клуба, като 18 Клубове на пенсионера са по 

населени места и 2 в гр. Казанлък, 1 клуб на БЧК и Клуб на хора с увреждания, Клуб на хора със 

зрителни затруднения, Клуб на хора със слухови затруднения и Клуб на военно-инвалиди. 

Финансовата издръжка на клубовете е изцяло от общинския бюджет. 

В периода 2016-2020 г. се изпълнява Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Казанлък. Целта на стратегията е да се осигурят качествени и достъпни социални услуги, които да 

допринесат за подобряването на качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценна 

реализация и грижа за лицата и общностите в риск. Целевите групи, към които са насочени 

социалните услуги и мерки за социално включване в община Казанлък, съгласно прилаганата 

Общинска стратегия за социални услуги 2016-2020 г. са: 

► Деца, отглеждани извън биологичното семейство –услуги за извеждане н а децата от 

институциите и подкрепа за тяхната реинтеграция в биологичните и разширени семейства, 

осиновяване, отглеждане в семейна среда на приемни родители или (в краен случай) 

отглеждане в резидентни услуги, които са близки до семейната среда. 

► Деца, отглеждани в семейството - подкрепата се предоставя на семействата, а не само на 

децата в риск. Така се създават условия за задържане на децата в семействата им и за 

повишаване на качеството на грижа към тях. Вниманието към семействата има своето 

отражение и върху демографската ситуация в общината.  

► Други групи деца в риск - обхваща рано отпаднали от училище, необхванати от 

образователната система, деца жертви на насилие или с проблемно поведение. Отпадането от 

училище и липсата на образование е един от най-сериозните фактори за попадане в ситуация 

на множество рискове – бедност, противоправно поведение, насилие, зависимости и др. 

Стратегията предвижда комплексни интервенции между социалната и образователната сфера, 

насочени към подобряване на тяхното взаимодействие.  
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► Пълнолетни лица с увреждания - подкрепа за развитие на умения и способности и промяна 

на средата по посока на създаване на условия за интеграцията и предотвратяване на 

настаняването в специализирани институции.  

► Стари хора, включително настанени в специализирани институции и самотно живеещи. 

Стратегията предвижда подобряване качеството на грижа в институциите за стари хора. От 

друга страна демографските тенденции в общината показват значителен дял на самотни стари 

хора, голяма част от които живеят в отдалечени населени места. Услугите за самотните стари 

хора включват подкрепа в тяхното ежедневие за задържането им в обичайната им среда и 

посрещане на основните им нужди.  

► Уязвими хора и общности в неравностойно положение - ниското образование (включително 

и неграмотност) и липсата на професионална квалификация поставят тази група в 

неравностойно положение на пазара на труда и засилват още повече социалната им изолация. 

Остър е проблемът и с влошения здравен статус и липсата на достъп до здравеопазване. 

Стратегията поставя акцент върху мерки за интеграция и реинтеграция на тази група в 

образованието, както и инициативи, насочени към достъп до професионална квалификация, 

заетост и доходи.  

► Лица, ангажирани в процеса на предоставяне на социални услуги – както пряко 

ангажираните с грижите за потребителите, така и тези, които имат отношение към 

управлението и контрола на качество на предоставяните услуги. За подобряване качеството и 

ефективността на предоставяните услуги от голямо значение са знанията, уменията, подхода на 

работа, визия за развитие на дейностите, които се предоставят за подкрепа на различните 

целеви групи. 

Общината освен собствени и от държавния бюджет средства, реализира и следните проекти, 

финансирани с ресурс от европейските фондове в размер на 3970654 лева. 

Таблица 32. Изпълнени и в процес на изпълнение проекти на община Казанлък, финансирани със средства от 

ЕСИФ в периода 2014-2020 г. 

Проект Период на 

изпълнение и 

финансираща 

програма  

Дейности Бюджет 

в лева 

Независим живот в 

община Казанлък 

2016-2017 г. 

ОПРЧР 

Подобряване качеството на живот на хора с 

увреждания и хора над 65 годишна възраст, в 

невъзможност за самообслужване. 

Подкрепи и надграждане на дейността на 

Звеното за услуги в домашна среда към ДСП 

499765 

Дъга на 

толерантността – 

2016-2018 г. 

ОПНОИР 

Осигуряване на подходяща образователна 

среда чрез ежедневно транспортиране в 

учебно време на 20 ученици с етнически 

215108  
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партньорство за 

ефективна интеграция 

малцинствен произход от местност „Язовира“, 

с. Копринка, общ. Казанлък до ОУ „Кирил и 

Методий“, с. Копринка, общ. Казанлък и 

обратно: 

Осигуряване на топъл 

обяд в община 

Казанлък 

2016-2020 г. 

ОП за храни 

Осигуряване на топъл обяд за 40 нуждаещи се 

лица 

90024  

Развитие на услуги за 

деинституционализаци

я на грижите за деца в 

община Казанлък 

2017- 2019 г. 

ОПРР 

Създаването на Дневен център за подкрепа на 

деца с тежки множествени увреждания и 

техните семейства и ремонт на съществуващ 

Център за обществена подкрепа в град 

Казанлък 

531800 

Изграждане на Дневен 

център за подкрепа на 

лица с различни 

форми на деменция и 

техните семейства  

2019-2021 г. 

ОПРР  

Изграждане на нов социален център - Дневен 

център за подкрепа на лица с различни форми 

на деменция и техните семейства с капацитет 

от 40 места, съгласно Картата на услугите за 

подкрепа в общността по Плана за действие за 

периода 2018-2021 г. за изпълнение на 

Националната стратегия за дългосрочна грижа.  

586890 

Патронажна грижа в 

община Казанлък (1) 

2019-2021 г. 

ОПРЧР 

Предоставяне на почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги на 142 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастните 

хора, живеещи на територията на община 

Казанлък. 

366536 

Патронажна грижа в 

община Казанлък (2) 

2020-2021 г. 

ОПРЧР 

Предоставяне на услуги по домовете на 245 

потребителя: възрастни хора над 65 г. с 

ограничения или невъзможност за 

самообслужване; хора с увреждания и техните 

семейства; хора под карантина и за които има 

необходимост от предоставянето на подобни 

почасови услуги. Подпомагат се дейностите по 

превенция разпространението на COVID-19. 

392411 

Изграждане на 

социални жилища  

2020-2022 г. 

ОПРР 

Изграждане на 10 броя нови социални жилища 

(за 40 обитатели) за осигуряване подслон и 

нормални условия на живот на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от 

населението и други групи в неравностойно 

положение 

1288120 

Общо 3970654 

Източник: ИСУН 2020 

Активни са усилията на общината и в продължаване на услугата „Личен асистент“ чрез създаването 

на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, която от 2021 г. се предоставя като държавно 

делегирана дейност.  

Видовете социални услуги, действащи на територията на общината, са разнообразни както по вид, така 

и по отношение на наличните рискови групи, брой ползватели на услугата и потребностите на 

потребителите.  

Разкритите социални услуги резидентен тип, дейността на социалните услуги в общността (ДЦДУ, 

ДЦПЛУ, ЦОП, ЦСРИ), както и услугите, предоставяни в домашна среда показват адекватна социална 
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политика, водена от общината и гарантират в голяма степен успешното провеждане на процеса на 

деинституционализация. Във всички социални услуги се предоставят професионални услуги с високо 

качество, насочени към подобряване на общото състояние на хората от различни уязвими групи на 

територията на община Казанлък, подкрепа на семействата им, преодоляване на социалната изолация 

и придобиване на умения за социално включване, което да доведе до повишаване качеството на живота 

им.  

Със собствени средства, както и с осигурените средства по делегираните от държавата дейности, 

общината осигурява: 

► финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане 

за децата, които отглеждат; 

► подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за закрила на 

детето - „отглеждане на децата в семейна среда чрез развитие на алтернативни услуги за деца, 

както и чрез предоставяне на финансови или помощи в натура“; 

► финансова и материална подкрепа за семейства, при които има риск от изоставяне или 

извеждане на детето, поради крайна бедност; 

► транспорт за деца с увреждания до ДЦДУ; 

► популяризиране на дейността на ДЦДУ в обществото чрез включване на потребителите в 

празничния календар на общината; провеждане на мероприятия; поддържане на активност в 

социалните мрежи; реализиране на съвместни инициативи с институции от общината и НПО; 

► запознаване на общността с различни социално значими увреждания/специални потребности и 

промяна на нагласите към тях - отбелязване на международни дни, посветени на различни 

социално значими заболявания и увреждания; провеждане на мероприятия, които целят да 

покажат хората с увреждания като социални личности с принос към общността; осъществяване 

на съвместни дейности с други организации и др. 

► диагностициране в ранен етап на изоставянията на ниво родилен дом - ежедневен контакт на 

социален работник с необходимата квалификация с родилките и бременните в АГО на „МБАЛ 

Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък. 

По Програма „Ин витро“ община Казанлък ежегодно финансира семейни двойки, кандидатствали 

по процедурата за подпомагане на асистирана репродукция за семейства по метода „Ин витро”. 

Програмата е финансирана от бюджета на Община Казанлък за семейства и лица, живеещи на семейни 

начала с репродуктивни проблеми. Подпомогнати са следния брой двойки през седемте години, през 

които се провежда програмата: 

- 2014 – 8 двойки – 8 000 лв. 
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- 2015 – 8 двойки – 8 000 лв. 

- 2016 – 8 двойки – 10 000 лв. 

- 2017 – 11 двойки – 20 000 лв. 

- 2018 – 7 двойки – 15 000 лв. 

- 2019 – 5 двойки – 10 000 лв.  

- 2020 – 12 двойки – 30 000 лв. 

Към 2019 година родените бебета са 14. 

През 2020 г. по предложение на кмета на общината, Общински съвет Казанлък приема на Наредба 

№17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община 

Казанлък (Програма „Новородени“). Така, считано от 13.04.2020 г., за всяко дете, родено от 

01.01.2020 г. до края на годината, родителите могат да кандидатстват за отпускане на еднократна 

финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски 

храни.  

По-социалните мерки 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. Към 30.09.2020 г. са подадени общо 155 заявления за отпускане на еднократна 

помощ за новородено, от които 126 семейства отговарят на критериите и са получили ваучери на обща 

стойност 63 000 лв. 

Съобразно политиката на община Казанлък да работи в партньорство и да подкрепя развитието на 

НПО в предоставянето на социални услуги, част от социалните услуги в общината се предоставят от 

външни доставчици. Работи се в посока за създаване на социално предприятие в общината за трудова 

заетост за хора с увреждания. То ще създаде условия за създаване на трудови навици на хора с 

увреждания в неравностойно положение. Изпълняваната Стратегията за развитие на социалните 

услуги в община Казанлък осигурява достъпни и качествени социални услуги, интеграция на 

общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. 

8. Спортна инфраструктура и спортни дейности  

Водещите спортове, практикувани на територията на община Казанлък са: лека атлетика; колоездене; 

футбол; шахмат; волейбол; баскетбол; автомобилизъм; спортни танци; спортно катерене; борба и др. 

Участието и достойното представяне на казанлъшките спортисти в държавните и международни 

първенства има първостепенно и престижно значение за община Казанлък. Постигнатите успехи са 

многобройни, доказателство за което са завоюваните медали, купи и отличия през годините. 
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На територията на община Казанлък функционират 40 спортни клуба, които предоставят разнообразни 

алтернативи за свободното време на децата и младежите в общината:  

1. Алпийски туристически клуб „Казанлък“ (до Младежки дом, гр. Казанлък, разполага със 

стена по катерене); 

2. Автомобилен спортен клуб „Ефкорейсинг“; 

3. Айкибудо клуб Заншин 

4. Балетен танцов център;; 

5. Баскетболен клуб „Розова долина“ (спортна зала, стадион „Севтополис“); 

6. Бридж клуб „Казанлък“; 

7. Волейболен клуб „Казанлък“ (спортна зала „Багира“, гр. Казанлък и спортна зала на стадион 

„Севтополис“); 

8. Детски футболен клуб „Филипов 2014“; 

9. Дива Денс клуб Спортна 

10. Карате клуб „Шори Доджо“; 

11. Клуб за екстремни спортове „Селт“; 

12. Клуб по борба „Казанлък“; 

13. Клуб по спортна стрелба "Севтополис"; 

14. Клуб по спортни танци „Киара Н“; 

15. Клуб по спортни танци „Роза“; 

16. Клуб по тенис на маса „Розова долина“; 

17. Клуб за спорт и приключения; 

18. Клуб на радиолюбителите „Теньо Биков“, яз. Копринка 

19. Колоездачен клуб "Лястовица - 1905"; 

20. Лекоатлетически клуб „Цветанка Христова“; 

21. Спортен клуб „Военно-спортен клуб Лион“; 

22. Спортен клуб за здраве "Бели рози"; 

23. Спортен клуб за хора с увреждания „Даниела Тодорова“; 

24. Спортен клуб „Моделизми“; 

25. Спортен клуб по атлетика „Пендарева“; 

26. Спортен клуб по стрелба с лък „Раптор арчери“; 

27. Спортен клуб по таекуондо „Кентавър“; 

28. Спортен клуб таекуондо „Екстрийм“; 

29. Спортен клуб „Орлово гнездо 1957“; 

30. Спортен клуб по художествена гимнастика „Розова долина“; 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
95 

31. Тенис клуб „Роза“; 

32. Тенис клуб „Розова долина“; 

33. Футболен клуб „Розова долина“, гр. Казанлък; 

34. Футболен клуб „Арена Запад“, гр. Казанлък; 

35. Футболен клуб „Млада гвардия“, с.Розово; 

36. Футболен клуб „Елтемир“, гр. Крън; 

37. Футболен клуб „Минерал“, с. Овощник; 

38. Футболен клуб „Бузлуджа“, с. Енина“; 

39. Шахматен клуб "Казанлък 21"; 

40. Йога клуб „Усмихнато цвете“. 

На територията на общината има 27 спортни обекта.  

Общинската спортна база, предназначена за различни видове спорт включва:  

► Спортен комплекс „Севтополис” в гр. Казанлък;  

► Тренировъчно футболно игрище в гр. Казанлък; 

► Общински футболни игрища в гр. Крън, с. Енина, с. Бузовград, с. Розово, с. Копринка, с. 

Овощник, с. Хаджидимитрово; 

► Мини футболни игрища в с. Кънчево и в гр. Казанлък; 

► Терен за хвърляния в гр. Казанлък; 

► Открити тенис кортове в гр. Казанлък;  

► Колодрум в гр. Казанлък;  

► Площадки за баскетбол, футбол и фитнес на открито в гр. Казанлък;  

► Стена за катерене в гр. Казанлък.  

Таблица 33. Състояние на спортната база към 2020 г. 

Спортен обект Състояние Проблеми 

1.Спортен комплекс 

„Севтополис” 

  

стадион 

Стадионът е със затревен футболен 

терен.  

Трибуните за зрители са в 

лошо състояние, липсва 

осветление и поливна система. 

лекоатлетическа писта 
Пистата е с шест коридора. 

Настилката е шамот 

Пистата е в лошо състояние. 

спортна зала 
За баскетбол, волейбол и др. 

Зала за борба и ММА 
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2.Тренировъчно 

футболно игрище 

Разполага със затревен футболен 

терен, трибуни за зрители, 

сервизни помещения. 

 

3.Общинско футболно 

игрище- гр. Крън 

 Добро състояние 

Изградена е съблекалня 

4.Общинско футболно 

игрище- с. Енина 

 Добро състояние 

5.Общинско футболно 

игрище- с. Бузовград 

 Лошо състояние 

6. Общинско футболно 

игрище- с. Розово 

 Лошо състояние 

7.Общинско футболно 

игрище- с. Копринка 

 Лошо състояние 

8.Общинско футболно 

игрище- с. Овощник 

 Добро състояние 

9.Общинско футболно 

игрище-с. 

Хаджидимитрово 

 Лошо състояние 

10. Мини футболно 

игрище - с. Кънчево 

  

11. Мини футболно 

игрище - гр. Казанлък 

  

12.Терен за хвърляния 

Затревен терен за хвърляне на чук, 

копие, диск, гюлле и хале за зимна 

подготовка. 

 

 

13.Тенис кортове 

Три открити тенис корта с 

настилка шамот, тренировъчна 

стена и един тенис корт с настилка 

асфалт. 

 

14.Колодрум 

Разполага с бетонна писта, 

сервизни помещения, затревен 

терен. 

Лошо състояние 

15. Площадки за 

баскетбол и футбол 

На открито Амортизирани настилки и 

огради 
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16.Стена за катерене 

 Има нужда от покривна 

конструкция с цел съхранение 

на стените. 

Източник: Община Казанлък, октомври 2020 г. 

В началото на 2019 г. е завършен обект „Изграждане на съблекалня на футболен спортен терен - гр. 

Крън” на стойност 46383 лв. от Инвестиционната програма на Община Казанлък. 

Едно от най-големите спортни съоръжения е стадион „Севтополис“ – капацитет 15000 седящи места и 

още 3000 правостоящи, като 9 спортни клуба от общината ежедневно използват спортната база за 

осъществяване и развитие на своята дейност. През 2015 г. са извършени реконструкция, внедряване на 

мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение 

и обновяване на сградата. През 2016 г. сградата на стадиона е газифицирана и модернизирана.  

През 2019 и 2020 г. до стадион „Севтополис” е изграден тренировъчен мини футболен комплекс. 

Стойността на спортното съоръжение е близо 800 хил. лева и е финансирано от Българския футболен 

съюз. Изградени са три игрища 25 на 40 метра, с възможност за обединяване в голямо футболно 

игрище с размери 64 на 40 метра. Положени са съответните настилки на новите игрища, ново 

озеленяване, с най-модерна изкуствена трева по сертификатите на ФИФА, изградена е ограда, 

конферентна зала, кафе-клуб на футболния деятел и прилежащата инфраструктура – трибуни за близо 

110 зрители, 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.  

През 2018 г. са изградени спортно игрище за волейбол и баскетбол и отделно площадки за спортни 

дейности - скейтборд, фитнес на открито, тенис на маса и маси за шах в зона 2, определена от ИПГВР, 

финансирани по ОПРР 2014-2020. 

Силно изявен е и ученическият спорт, като финансирането на участието на ученическите отбори се 

поема от общината. В периода 2014-2020г. са обновени изцяло два физкултурни салона и 10 спортни 

игрища в дворовете на училищата в общината. 

На територията на общината няма спортна база за развитие на високо спортно майсторство. Липсва 

представителна спортна зала, подходяща за провеждане на национални и международни състезания. 

Базите ползвани от някои от клубовете се нуждаят от обновяване и модернизиране, което ще мотивира 

повече младежи и деца в общината да спортуват. 
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9. Културни институции, културно-историческо наследство и културни 

дейности  

На територията на общината функционират множество културни институции. Музейната дейност е 

представена от: 

Исторически музей „Искра“ - основан през 1901 г. от родолюбивия казанлъчанин Петър Топузов. 

Историческият музей „Искра“ е сред най-старите, най-богатите и най-известните регионални музеи в 

България. В него се съхраняват над 70 000 оригинални експоната, отразяващи богатата материална и 

духовна култура на Казанлъшкия край. В музея могат да се видят постоянни експозиции на отделите 

„Археология” „Възраждане”, „Нова история”, „Етнография” и „Най нова история”.  

Музей на розата - в град Казанлък се намира единствения по рода си Музей на розата. Първата 

музейна експозиция за казанлъшката роза е открита през 1967 г., а през 1969 г. тя прераства в Музей 

на розата, който е уникален в световен мащаб. Той се помещава в нова сграда в парк „Розариум“ и е 

част от Историческия музей „Искра“ в гр. Казанлък. 

Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства – открит е през 2015 г. и единствен по 

рода си в страната. Музеят организира ежегодно престижният фото-пленер „В Долината на розите“ и 

домакинства представяния на книги, специализирани лекции, концерти, благотворителни кампании. 

Този най-нов за Казанлък общински културен институт, вече се утвърждава като естествен 

притегателен център за професионалните фотографи, кино- деятели, пазители на местната и 

национална историческа памет.  

Тракийска гробница - гробницата при Казанлък в един от шедьоврите на тракийското изкуство и на 

античното културно наследство. Казанлъшката гробница е един от седемте културни обекта у нас в 

Списъка на световното културно и природно наследство“ на ЮНЕСКО, който предизвиква интерес 

както в българските, така и в чуждестранните туристи. Тя е първото сериозно откритие в Долината на 

розите, което благодарение на последвалите го други ценни открития, дава възможност долината да 

бъде наречена Долина на тракийските царе. Тракийската гробница е уникална за България и според 

историческите сведения датира от края на IV в. – началото на III в. пр. хр. 

В индикативната листа на Р. България за световни паметници на ЮНЕСКО са включени още следните 

обекти на материалното недвижимо културно наследство Царският некропол на тракийския град 

Севтополис – сериен обект, разширение на Казанлъшката тракийска гробница (2016 г.). 

Емблематични и също с голяма известност са и тракийските гробници „Оструша“, „Голяма 

Арсеналка“, „Сашева могила“, „Крън 2“; „Грифоните“, „Хелвеция“, „Шушманец“, „Севт III“, 
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„Малката могила“, които заедно със стенописите от Казанлъшката гробница – копие, са обявени за 

национални паметници на културата 

Национален парк-музей „Шипка - Бузлуджа” - музей на открито, разположен на самия театър на 

военните действия. Той обхваща района на историческите места, където са се разигравали едни от най-

епичните моменти в българската история свързани с отбраната на Шипченския проход по време на 

Руско-турската война от 1877/78 г. Музеят е създаден през 1956 г. и представлява комплекс от 

паметници, възстановки на позиции, батареи и землянки. На връх Шипка се издига Паметникът на 

свободата. 

Къща-музей „Петко Стайнов“ - музейната експозиция уредена в две помещения и представя 

жизнения път на композитора, симфоничното и хоровото му творчество, академичната и музикално-

обществената му дейност, публицистиката му, връзките с родния край, националното признание, на 

което се е радвал и радва. 

Литературно художествен музей „Чудомир“ - къщата на изтъкнатия български писател, художник 

и обществен деец Димитър Чорбаджийски - Чудомир в Казанлък е обявена за музей още на следващата 

година след смъртта му – през 1968 г. Тя е архитектурен паметник на културата от национално 

значение. В сегашния си вид музейният комплекс е открит през 1979 г. и включва Чудомировия дом с 

неговата неповторима атмосфера; художествено-документална експозиция, разположена в три зали с 

обща площ 300 кв. м.; модерно фондохранилище и конферентна зала с мултимедийно оборудване. 

Къща-музей „Дечко Узунов“ - родната къща на акад. Дечко Узунов е възстановена от община 

Казанлък още приживе, но е открита за посещение през 1987 г., след смъртта му. По негова воля, на 

галерията са дарени 93 негови творби, като експозицията е разположена в четирите стаи на къщата и 

в специално построена за целта изложбена зала. 

Къща музей „Ненко Балкански“ - община Казанлък реставрира родната къща на художника. През 

1981 г. съпругата му дарява на Художествена галерия-Казанлък 267 живописни творби и 1271 графики 

и рисунки. Обновената след реставрация родна къща с построената към нея изложбена зала е открита 

за посещения през 1991 г. и в нея е показана подбрана част от дарението. 

Етнографски комплекс „Кулата“ - част от Исторически музей „Искра”. Намира се в най-стария 

квартал на града, където има запазили традиционния си облик сгради. Казанлък като малък град има 

своеобразна градска култура, разположена сред неповторима природа. Това е архитектура, която 

уважава местните традиции, спазва ниската етажност и специфични архитектурни детайли по 

фасадите, превърнали се в запазена местна марка. През 1976 г. в две от реставрираните къщи са 

уредени етнографски експозиции от Историческия музей. 
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Известни паметници на културата с местно значение са Турската семейна гробница „Тюрбе“ и 

Турската джамия; Храм-паметник „Рождество Христово“ в гр. Шипка; Сиврикозоолувата къща; 

Стайновата къща; Орозовата къща; Вила „Роза“; Шипковата къща; Хаджиеновата къща; Селската 

къща; Хаджиеминовата къща; Хаджиалиоловата къща; Старата Община и Старата поща; Бозуковото 

кафене; Лъвовата чешма; Храм –паметник „Рождество Христово“ в гр. Шипка (подробна информация 

за паметниците на културата на територията на общината е налична на интернет-страницата й - 

https://www.kazanlak.bg/cat-331.html) 

Общински театър „Любомир Кабакчиев“ е драматичен репертоарен театър със статут на общински 

културен институт, наследник на сценичните традиции на Народно читалище „Искра-1860“ - 

Казанлък. Той е единственият професионален театър в Розовата долина и представленията му се гледат 

от публика сред население от близо 150 000 души. Театърът не разполага със собствена база, въпреки 

активната си дейност. От 2016 г. на театъра е предоставена Аляолувата къща за административни и 

други цели, както и за своеобразен културен център на града - концерти, пленери, творчески 

работилници, официални събития. През 2018 г. са регистрирани 26672 посещения на театралните 

постановки.  

Общинската библиотека „Искра” е учредена през 1860 година. Тя е обществена библиотека и 

образователен, информационен и културен институт с национално и местно значение, който събира, 

обработва, организира, съхранява и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения 

и информация, включително за книжовното и литературното културно наследство. Библиотечният 

фонд е над 300 000 тома библиотечни документи. Важно място заемат ценните и уникални фондове – 

ръкописи, старопечатна книжнина и редки издания на почти всички европейски езици. Някои от тях 

са притежание единствено на библиотека „Искра” – „Деяния на апостолите или Апостол” (ръкопис 

върху пергамент, датиращ от 13 век), „Цветен триод” (17 век), „Часослов” (17 век), „Дамаскин” (19 

век), „Коран” (19 век), „Номоканон” (17 век) и др. Над 400 са заглавията на книгите и периодичните 

издания, включени в сбирката на старопечатната българска книжнина, излизала през периода 1806-

1878 година. Голям дял сред тези книги се пада на учебниците и учебните пособия като „Рибен буквар” 

на Петър Берович, „Аритметика или наука числителна” от Христаки Павлович, „Българска граматика” 

на Неофит Рилски, „Славяноболгарское детоводство” на Неофит Бозвели и др.  

Библиотеката и четирите й филиала ежедневно се посещават от над 300 читатели. В допълнение, тя се 

е утвърдила и като обучителен център. Особено ценени от гражданите са организираните курсове за 

компютърна грамотност. През 2013 година започва дигитализацията на ценни библиотечни документи 

от областта на краезнанието, достъпни на сайта на библиотеката в пълнотекстов вариант. От началото 

на 2015 година библиотеката предоставя непрекъснат достъп чрез интернет до своите електронни бази 

https://www.kazanlak.bg/cat-331.html
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данни, което позволява на гражданите в 24-часов режим да ползват ресурсите в удобно за тях време. 

Над 250 са културните и масови събития, които се провеждат всяка година, което е свидетелство, че 

библиотеката вече е съвременен информационен, културен и образователен институт, ценен и 

необходим на общността. 

Казанлък се слави и като град на художници. Тук са родени много художници, някои от които бележат 

едни от най-високите върхове в българското изобразително изкуство - Петко Клисуров, Иван Милев, 

Иван Пенков, Дечко Узунов, Ненко Балкански, Васил Бараков, Мара Йосифова и др. Ето защо не е 

случаен факта, че Казанлък притежава една от най-старите и богати художествени галерии в страната, 

която ежегодно се посещава от около 10 000 посетители. Плодотворен е периода 1930-1958 г., когато 

директор на музея и галерията е художникът и писателят Димитър Чорбаджийски – Чудомир, който с 

усета си и личните си контакти с художниците на своето време, успява да обогати колекцията с 

национално значими автори и творби. От 1973 г. галерията е самостоятелен културен институт, а през 

1981 г. разполага постоянната си експозиция в част от новопостроената сграда на ул. „Св. Св. Кирил 

и Методий“ №9. Художествената галерия притежава ценен фонд от живописни, графични и 

скулптурни творби на именити български художници, колекция икони, щампи и малка сбирка от 

декоративно-приложни изкуства. Постоянната експозиция показва 266 живописни и скулптурни 

творби, подбрани от фонда на галерията:  

► колекция от 57 икони (17-20 век); 

► 95 творби на 59 художници, свързани с Казанлък;  

► 171 творби на 88 бележити български художници като Иван Мърквичка, Антон Митов, Никола 

Кожухаров, Стефан Иванов, Борис Денев, Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, Владимир 

Димитров-Майстора и др. 

Галерията предлага на вниманието на ценителите и 2 експозиции с творби на именитите художници 

Дечко Узунов и Ненко Балкански, разположени в родните им къщи.  

Военен клуб – Казанлък е културно-информационен център на армията, поддържащ танцова 

формация „Роза“, вокална група „Ехо“, клуб по художествена гимнастика „Диамант“ и Младежка 

театрална школа „Нашенци“.  

Дом на културата „Арсенал“ – домът влиза в експлоатация през 1992 г. и по мащаби и функционални 

възможности се нарежда на трето място в страната, след НДК и Фестивалния комплекс във Варна. По 

информация от Дома, в региона той е с най-големи пространствени и технически възможности за 

провеждане на прояви от различен характер: концерти, конкурси, спектакли, конференции, изложби, 

изложения и други събития.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8E_%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%A3%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8


План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
102 

Ежегодно общината организира и провежда множество културни прояви и събития.  

Таблица 34. Културни прояви с национално значение 

 
Културна проява 

Място на 

провеждане 
Организатор/и 

1 Фестивал на Розата община Казанлък община Казанлък 

2 Чудомирови празници община Казанлък община Казанлък, ЛХМ 

„Чудомир“, Фондация 

„Чудомир“ 

3 Празници в Долината на тракийските царе община Казанлък община Казанлък 

4 Отбелязване на освобождението на Казанлък 

от турско робство и годишнината от боевете 

при Шипка и Шейново  

гр. Казанлък община Казанлък 

5 Ритуал „Розобер“  гр. Казанлък община Казанлък 

читалище в с. Розово 

6 Конкурс-спектакъл „Царица Роза“  гр. Казанлък община Казанлък 

7 Музикални празници „Академик Петко 

Стайнов“ 

община Казанлък община Казанлък 

8 Международен фолклорен фестивал  гр. Казанлък община Казанлък 

9 За ръчица - детско надиграване гр. Казанлък община Казанлък и 

читалище „Жар – 2002“, 

гр. Казанлък 

10 Мото събор - шоу с мотори   гр. Казанлък община Казанлък и 

мотоклуб „Черни рози“ 

11 Национален фолклорен конкурс Димитър 

Гайдаров 1906-1989 

гр. Казанлък  община Казанлък и 

читалище „Възродена 

Искра – 2000“, гр. 

Казанлък 

12 Национален събор на русофилите Язовир „Копринка“ община Казанлък, 

Национално движение 

„Русофили“ 

13 Национален джаз фестивал гр. Казанлък община Казанлък 

14 Фестивал на виното РОЗЕ гр. Казанлък община Казанлък 

„Абсолют“ ЕООД 

15 Празник на град Казанлък гр. Казанлък община Казанлък 
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16 Национално надиграване „Тъпан бие, хоро се 

вие“ 

гр. Казанлък община Казанлък 

НЧ „Жар-2002“ 

17 Национален песенен фестивал „Прекрасна си 

моя Родино“  

гр. Казанлък община Казанлък 

Туристическо дружество 

„Орлово гнездо“ 

18 Национален фестивал на ореха с. Голямо Дряново община Казанлък, 

Национална асоциация на 

производителите и 

преработвателите на 

черупкови плодове 

Източник: МТ, Регистър на Туристическите фестивали и събития 

► Фестивал на розата – Фестивалът на розата е уникален не само за Казанлък и България, но и 

в световен мащаб. Празникът е посветен на казанлъшката маслодайна роза, красотата, 

младостта и творчеството. За първи път през 1903 г. гражданите на Казанлък организират 

Празник на розата, който през годините се утвърждава в мащабен и колоритен Фестивал на 

Розата, който се провежда ежегодно в рамките на един месец – от средата на май до средата на 

юни. Празничната програма включва демонстрация на ритуалите розобер и розоварене в 6 

казанлъшки села, празнично карнавално шествие, шоу-спектакъл „Коронясване на Царица 

Роза“ 

► „Тъпан бие, хоро се вие“ – По време на розобера ежегодно в град Казанлък се организира 

Национално надиграване „Тъпан бие, хоро се вие“. Хиляди привърженици на народните танци 

от клубове в цялата страна си дават среща на площад „Севтополис“. Кръшни хора и богата 

палитра от цветове създават невероятни преживявания за участниците и публиката. Броят на 

клубовете, формациите, участниците и тяхната националност е без ограничения и през 

последните няколко години „Тъпан бие, хоро се вие“ е едно от най-зрелищните събития.  

► Празници в долината на тракийските царе - В региона на община Казанлък е разработена 

нова туристическа дестинация „Долината на тракийските царе”, която е организирана около 

регулярно провеждащите се от 2005 г. насам Празници в Долината на тракийските царе 

(последната седмица на м. август). Те представляват културно събитие, което обединява 

традиционни и съвременни форми на различни видове изкуства – музика, танци, изобразително 

и театрално изкуство, фотография и нови технологии. Пресъздава се и популяризира по 

съвременен начин богатото културно наследство на древните траки. Неотменна част от 

Празниците е срещата, която си дават учените траколози в Международна конференция на тема 

„Проблеми и изследвания на тракийската култура“, както и връчването на наградата „Проф. 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
104 

Александър Фол“. За широката публика са предвидени спектакли, творчески работилници, 

различни атракции, концерти, демонстрации и др., свързани с бита и културата на траките.  

► Чудомирови празници - важно място в културния живот на Казанлък е отредено на 

Чудомировите празници, които се провеждат ежегодно от 25 март до 1 април. Те са свързани с 

големия казанлъшки писател, хуморист, художник и общественик Димитър Чорбаджийски -

Чудомир. Посветени са на театъра, музиката, литературата, изобразителното изкуство и 

сатирата. Всяка година те се превръщат в едно от най-очакваните и притегателни културни 

събития в България с богатата си програма, която включва концерти, изложби, дискусии, 

национален литературен конкурс, конкурс за весела детска рисунка, базар на книги от 

български автори, както и национален театрален фестивал „Комедиен хит на сезона“. 

► Музикални празници „Петко Стайнов“ - важно културно събитие с местен и национален 

характер са и Музикалните празници „Петко Стайнов", които са свързани с живота и 

творчеството на Петко Стайнов, композитор и академик, обогатил българската музикална 

култура и допринесъл за развитието ѝ. Домът му е превърнат в музей през 2002 г. и е паметник 

на културата от национално значение. Празниците са посветени на българската и чуждестранна 

класическа музика - хорова и симфонична и се провеждат ежегодно в края на месец ноември, 

като през последните години част от тях е Националният хоров фестивал. 

► Фестивал на виното „Розе“ (Rose Wine Expo Kazanlak) – фестивалът е тридневен празник в 

сърцето на Розовата долина. Провежда се ежегодно през месец юни и винаги съвпада с датите 

на красивия Празник на розата. Фестивалът съчетава национален конкурс „Златен киликс” за 

най-добрите вина розе на България, търговско изложение на утвърдени и нови 

винопроизводителни предприятия от страната и чужбина и гурме-зона за наслада на сетивата с 

представяне на иновативни хранителни и природни продукти, партниращи си с виното или 

негови производни. Богатата артистична програма, съпътстваща фестивала обединява в себе си 

изкуствата: музика, танц и винорел - живопис с вино. В дните на събитието щедро се предоставя 

възможност за изяви на млади и самобитни творци и таланти от региона. 

► Фестивалът на ореха се организира от кметство с. Голямо Дряново и Народно читалище 

„Зора-1902“. Първият фестивал на ореха е повод за учредяване на Националната асоциация на 

производители и преработватели на черупкови плодове, под патронажа на която се провежда 

второто издание на фестивала. Гости на Фестивала са водещи фигури от научните среди, 

занимаващи се с отглеждане на черупкови плодове. По време на фестивала се обменят идеи и 

опит във връзка с производството и преработката на черупкови плодове. 

► Еньов ден - В Етнографски комплекс „Кулата“ се отбелязва и един от красивите български 

празници – Еньовден. Обичаите за Празника на билките пресъздават членовете на Клуб за 
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здраве „Бели рози“. Организатор на събитието е община Казанлък. На поляната пред 

Етнографския комплекс на 24 юни свиват венец и гирлянди от билки и се вият кръшни хора.  

► Здравей, Здраве! - Фестивалът на здравето в Казанлък преминава с много вълнение, прекрасни 

срещи, много положителни емоции и усмивки. Всяка година ни посещават много наши 

приятели, които остават удовлетворени. 

► Фестивал на коледарските състави „Добре ми дошли, коледари“ - Коледари огласяват 

площад „Севтополис“ в центъра на Казанлък с песни и обичаи за здраве и плодородие. 

Традиционният Фестивал на коледарските състави, организиран от община Казанлък, посреща 

почитателите на народните традиции по Рождество Христово под мотото „Добре ми дошли, 

коледари!“. Традиционно на фестивала се организира Коледното мегданско хоро от община 

Казанлък и от Народно читалище „Жар – 2002“, на което се хващат всички желаещи. 

► Кинофестивал „Филмирай!“ - през юли пътуващият кинофестивал „Филмирай!” радва града 

на розите в парк „Розариум“. На голям екран в емблематичния казанлъшки парк, публиката има 

възможност да се наслади на прожекции.  

Организирането и провеждането на традиционни културни празници допринасят за утвърждаването 

на община Казанлък като национално значим културен център и имат важен принос за нарастване броя 

на туристите в общината и разпознаваемостта ѝ на туристическата карта на България и Балканите. 

На територията на общината функционират 24 читалища - 4 в гр. Казанлък, 2 в с. Бузовград и по едно 

в с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Горно Черковище, с. Долно Изворово, с. Дунавци, с. Енина, 

с. Копринка, гр. Крън, с. Кънчево, с. Овощник, с. Розово, с. Ръжена, с. Средногорово, с. 

Хаджидимитрово, с. Черганово, с. Шейново, гр. Шипка и с. Ясеново. 

В читалищата работят 20 библиотеки с близо 2500 читатели. В 20 от читалищата се провеждат 

занимания на танцови школи, които обхващат общо 61 групи, танцови състави и клубове за танци, 57 

хорове и музикални школи, 83 театрални групи, езикови и арт студиа, групи за народни обичаи и др. 

Общо 6136 от жителите на общината посещават дейностите, организирани в читалищата, като в по-

голямата част това са деца и младежи. Разнообразната им дейност ги е утвърдила като важни културни 

центрове с местно значение и би могла да се използва и да се обвърже с дейността на туристическия 

сектор в общината в бъдеще. 

10. Транспортна инфраструктура и пътна мрежа  

Географското местоположение на община Казанлък в централната част на страната й осигурява връзки 

към основните транспортни маршрути, свързващи източната, западната, северната и южната част на 

България и Балканите. Изградената пътна и железопътна инфраструктура свързват Казанлък с всички 
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части на страната, като осигуряват установените икономически, социални и културни връзки. 

Общинският център Казанлък се намира на 194 км от София и на 185 км от Бургас. Той е важен 

кръстопът – тук се пресичат първокласните пътища София-Бургас и Стара Загора-Велико Търново. До 

столицата – София – може да се стигне с автомобил за 2 часа и 20 минути, до най-големия регионален 

център - Пловдив за 1 час и 20 минути, до областния център Стара Загора за половин час. Обезпечени 

са и връзките с пристанищата Бургас и Варна, както и с пристанище Русе на р. Дунав. Предстои 

стартирането на нов мащабен транспортен проект - Тунел Шипка, който ще осигури най-краткият 

маршрут от Истанбул до река Дунав.  

Важна роля за транспортната свързаност на Казанлък в европейски план има Коридор IX „Хелзинки - 

Виборг-Санкт Петербург – Псков – Киев – Любашивка – Кишинев – Букурещ - Стара Загора - 

Александруполис”, свързващ Северна Европа с Югоизточна Европа, който премината през 

територията на общината. По отношение на свързаността в Европа значение имат също Коридор IV 

„Дрезден-Будапеща-Видин-София-Пловдив-Истанбул“, Коридор VIII „Дуръс-София-Пловдив-Стара 

Загора-Варна/Бургас“ и Коридор X „Залцбург-Белград-Пловдив-Истанбул” (който преминава в 

България по трасето на коридор IV), които свързват Западна/Централна Европа и Адриатика с 

черноморските пристанища на България и Турция.  

В непосредствена близост до града е пресечната точка на първокласни пътища I-5 (Русе-В. Търново-

Казанлък-Стара Загора-Хасково-Кърджали-ГКПП Маказа) и I-6 (ГКПП Гюешево-Кюстендил-София-

Карлово-Казанлък-Сливен-Бургас), съответно с ориентация север-юг и изток- запад, които са 

основните транспортни артерии на националната пътна мрежа обслужващи територията на общината. 

Община Казанлък има удобни транспортни връзки до следните пристанища: Пристанище Бургас 

(Черно море) - 190 км; Пристанище Русе (река Дунав) - 195 км; Пристанище Александруполис 

(Егейско море) - 270 км. 

Транспортната мобилност е функция на транспортната свързаност, степента на изграденост и 

експлоатационното състояние на транспортната инфраструктура и организацията и честота на 

обслужването на територията на населените места с обществен пътнически транспорт. 

10.1. Пътна инфраструктура 

Дължината на изградената мрежа от републикански пътища на територията на общината е 100.2 км и 

включва: 

► участъци от първокласните републикански пътища І-5 и І-6, преминаващи през територията на 

общината; 

► участък от второкласния път ІІ-56; 
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► отсечки от третокласните пътища ІІІ-608, ІІІ-5601, ІІІ-5005.  

Таблица 35. Пътища от Републиканска пътна мрежа на територията на общината 

№ Път 
Дължина на 

участъка (км) 
Състояние 

1. 
І-5 (Русе – В. Търново – Казанлък – Ст. Загора – 

Хасково – Кърджали – ГКПП Маказа) 
33.8 добро състояние 

2. 
І-6 (ГКПП Гюешево – Кюстендил – София – Карлово – 

Казанлък – Сливен – Бургас) 
15.3 добро състояние 

3. 
ІІ-56 (Шипка – Павел баня – Раковски – п.в. “Пловдив 

изток” – Асеновград  
9.777 лошо състояние 

4. ІІІ-608 (Казанлък – Средногорово) 21.13 средно състояние 

5. ІІІ-5601 (Шипка – Дунавци – път І-6)  7.28 добро състояние 

6. ІІІ-5005 (път І-5 – вр. Бузлуджа) 12.213 лошо състояние 

7. Пътни връзки 0.7  

 Обща дължина  100.2  

Източник Община Казанлък 

Пътищата от републиканската пътна мрежа осигуряват транспортните връзки с национално и 

регионално значение. Гъстотата на републиканските пътища на територията на общината е 15,8 км/100 

кв. км, като тя е по-ниска от средната за област Стара Загора (17.3 км/100 км2) и тази за страната (17.8 

км/100 км2). 

Първокласните пътища І-5 (Русе-В. Търново-Казанлък-Ст. Загора-Хасково-Кърджали-ГКПП Маказа) 

и І-6 (ГКПП Гюешево-Кюстендил-София-Карлово-Казанлък-Сливен-Бургас), представляват главни 

транспортни артерии на републиканската пътна мрежа. Те обезпечават транспортната свързаност на 

общината, както в национален, така и в международен план. Участъците от двата пътя на територията 

на общината са в добро състояние към настоящия момент. 

Второкласния път ІІ-56 (Шипка-Павел баня-Раковски-п.в. „Пловдив изток”-Асеновград) свързва 

първокласните пътища І-5 и І-6 и представлява директна транспортна връзка между община Казанлък 

и областен център Пловдив. Дължината на участъка намиращ се на територията на общината е 9.8 км. 

Експлоатационното му състояние е лошо, като на места асфалтовата настилка е частично/напълно 

разрушена или няма такава.  

В Общия устройствен план на община Казанлък е проектиран обходен път западно от гр. Казанлък, 

осъществяващ връзка между първокласните републикански пътища 5 и 6, както и връзка с 

планираното трасе към тунела под връх Шипка. 

Общинските пътища съдействат за извършването на основните обслужващи функции в рамките на 

общината. Те осигуряват прекия транспортен достъп до всички населени места в общината, които са 
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извън обхвата на републиканската пътна мрежа. Дължината на общинската пътна мрежа на 

територията на общината е 88.3 км, а средната ѝ гъстота е 13.9 км/ 100 кв. км.  

В периода 2014-2020 г. общината е инвестирала значителен финансов ресурс за ремонт и асфалтиране 

главно на улици в град Казанлък и някои от по-малките населени места, с цел подобряване 

мобилността на населението в тях. Общата дължина на уличната мрежа в населените места на 

общината е 411 км. Дължината на уличната мрежа в гр. Казанлък е 94 км. Уличната мрежа в съставните 

селища е в средно и лошо състояние. Има улици без асфалтова настилка и без тротоари.  

За ремонт и рехабилитация на общински пътища, улици, тротоари и паркинги в периода 2014-2019 г. 

са изразходвани средства в размер на 10 280 140,81 лева, както следва: 

2014 година (обща стойност 740 397 лв.) в т.ч.: 

- За град Казанлък – 609 466 лв. за асфалтиране и преасфалтиране на приблизително 8000 кв. м. 

в 10 обекта; 

- За останалите населени места в общината – 130 931 лв. за изкърпване, чакълиране и 

асфалтиране на приблизително 8145 кв. м. в 11 обекта. 

2015 година (обща стойност 2 340 388,59 лв.) в т.ч.: 

- За град Казанлък – 1 466 435,30 лв. за асфалтиране и частично изкърпване на приблизително 

42 030 кв. м. в 27 обекта; 

- За останалите населени места в общината – 873 953,29 лв. за асфалтиране и преасфалтиране на 

приблизително 33635 кв. м. в 31 обекта 

2016 година (обща стойност 2 458 755,78 лв.) в т.ч.: 

- За град Казанлък – 827 873,92 лв. за асфалтиране на приблизително 18 458 кв. м. в 14 обекта; 

- За останалите населени места в общината – 130 931 лв. за асфалтиране и реконструкция на 

улични кръстовища на приблизително 24 945 кв. м. в 26 обекта. 

2017 година (обща стойност 2 471 549,87 лв.) в т.ч.: 

- За град Казанлък – 1 682 070,99 лв. за асфалтиране, ремонт и реконструкция на тротоари и 

частично изкърпване на приблизително 43 162 кв.м. в 18 обекта; 

- За останалите населени места в общината – 789 478,88 лв. за асфалтиране, преасфалтиране, 

ремонт на кръстовище на приблизително 22 750 кв. м. в 28 обекта. 

2018 година (обща стойност 1 461 416,77 лв.) в т.ч.: 

- За град Казанлък – 846 375,90 лв. за асфалтиране и частично изкърпване на приблизително 12 

345 кв. м. в над 10 обекта; 

- За останалите населени места в общината – 615 040,87 лв. за асфалтиране и чакълиране на 

приблизително 16 300 кв. м. в 18 обекта. 
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2019 година (обща стойност 807 633 лв.) за ремонти по улици за около 13 000 км, от които броя на 

улиците е 51 бр. в т.ч. 

- За град Казанлък – 457 633 лв. за асфалтиране, подмяна на калдъръмена настилка, изграждане 

на пътно платно и облагородяване на междублоково пространство в 4 обекта; 

- За населените места в община Казанлък – 350 000 лв. за асфалтиране на 11 броя улици (в селата 

Бузовград, Долно Изворово, Копринка, Кънчево, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Шейново, 

Ясеново и в гр. Крън и гр. Шипка). 

Техническото състояние на пътищата от общинската пътна мрежа е от съществено значение за бързо 

и качествено транспортно обслужване и за осигуряване на връзките между общинския център и селата 

в общината. От таблицата за състоянието на общинските пътища към полугодието на 2020 г. се вижда, 

че 4,9% от общата дължина на общинската пътна мрежа е в много добро състояние, 90,6% са в 

приемливо състояние и 4,5% в лошо състояние. Ако не се предвиди ремонт на общинските пътища с 

приемливо експлоатационно състояние до края на плановия период 2027 г., почти цялата общинска 

пътна мрежа би била в лошо състояние. Това показва нужда от реконструкция/рехабилитация на 

общинската пътна мрежа с цел подобряване на транспортната достъпност в рамките на общината. В 

много добро състояние е пътят –SZR-1061 „I-5/-Казанлък-Енина-/SZR1064/“ с дължина 4,3 км, който 

е изцяло преасфалтиран и е изградена велоалея. През 2021 г. са новоасфалтирани още три велоалеи 

край Казанлък с обща дължина 8,5 километра - към град Крън и селата Овощник и Бузовград. 

Общинската пътна мрежа обхваща пътищата: 

Таблица 36. Общинска пътна мрежа 

Път № Описание на пътя 

SZR1060 /I-5, Шипка-Казанлък-Национален парк Бузлуджа-/III-5005/  

SZR1061  /I-5/-Казанлък-Енина-/SZR1064/  

SZR1062  /I-6, Казанлък-Мъглиж/-Черганово-Овощник-/SZR1069/  

SZR1063  /II-56, Шипка-Павел баня/-Ясеново  

SZR1064  /II-56, Шипка-Павел баня/-Шейново-Крън-Енина-Горно Изворово  

SZR1065  /II-56, Шипка-Павел баня/-Голямо Дряново-Дунавци-/III-5601/  

SZR1066  /I-6, Долно Сахране-Казанлък/-яз. Копринка  

SZR1067  /I-6, Долно Сахране-Казанлък/-Копринка-/SZR1066/  
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Път № Описание на пътя 

SZR1068  
/I-5, Тулово-Змейово/-Граница общ.(Мъглиж-Казанлък)-Ръжена-Кънчево-Розово-

Бузовград-Горно Черковище  

SZR1069  /I-6/-Казанлък-Розово-/SZR1068/  

SZR2070  /I-6/-Казанлък-яз. Копринка-/SZR1066/  

Източник: Община Казанлък, 2020 

Информация за експлоатационното състояние на общинските пътища 

Таблица 37. Експлоатационно състояние на общинска пътна мрежа 

№ на 

пътя 

Наименование (описание на 

маршрута на пътя) 

Обща 

дължина 

(км) 

Състояние на пътя (дължина на 

участъците в км) 

Много 

добро 
Добро 

Прием

ливо 
Лошо 

SZR 

1060  

/1-5, Шипка-Казанлък / -

Национален парк Бузлуджа / 

III - 5005/  

13,900    13,900  

SZR 

1061  

/1-5 / Казанлък Енина 

/82К1064/   
4,300  4,300    

SZR 

1062  

/1-6,Казанлък-Мъглиж/ -Черга 

ново - Овощник - / 82Я 1069 /  
7,200    7,200   

SZR 

1063  

/П-56,Шипка-Павел баня / -

Ясеново  
2,600    2,600   

SZR 

1064  

/И-56,Шипка-Павел баня / -

Шейново - Крън - Енина -

Горно Изворово  

19,300    19,300   

SZR 

1065  

/П-56,Шипка-Павел баня / -

Голямо Дряново - Дунавци -

/Ш-5601/  

4,800    4,800   

SZR 

1066  

/1-6,Долно Сахране-Казанлък/ -

яз. Копринка  
3,600   3,600   

82К 

1067  

/1-6,Долно Сахране-Казанлък/ -

Копринка-/82К1066/  
1,200   1,200    
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№ на 

пътя 

Наименование (описание на 

маршрута на пътя) 

Обща 

дължина 

(км) 

Състояние на пътя (дължина на 

участъците в км) 

Много 

добро 
Добро 

Прием

ливо 
Лошо 

SZR 

1068  

/1-5, Тулово-Змейово/ - 

Граница общ. / Мъглиж-

Казанлък / -Ръжена - Кънчево 

- Розово -Бузовград - Горно 

Черковище  

21,100    21,100  

SZR 

1069  

/1-6 / Казанлък - Розово 

/82К1068/   
6,300    6,300   

SZR 

2070  

/1-6 / Казанлък - яз. 

Копринка /82Я1066/   
4,000     4,000 

 ОБЩО 88,3 4,3 4,8 75,2 4,0 

Източник: Община Казанлък, август 2020 г. 

В таблица 38 са показани планираните дейности от общината за подобряване експлоатационното 

състояние на общинската пътна мрежа, които ще обхванат 79,2 км от общинските пътища. Очаква се 

да се подобри достъпа до местата за туризъм и да се увеличи броя на туристите в общината, както и да 

се подобри мобилността на работната сила. 

Таблица 38. Необходими дейности за ремонт и рехабилитация на общински пътища или участъци от тях 

през периода 2020-2027 г. 

№ на 

пътя 
Маршрут на пътя 

Описание на дейностите за 

ремонт/ рехабилитация 

Индикативна 

стойност (лв.) 

Дължина 

на 

участъка 

(км) 

SZR 

1060 

/1-5,Шипка-

Казанлък/-

Национален парк 

Бузлуджа/III - 5005 

Ремонт на асфалтова настилка, 

локални ремонти, отводнителни 

мероприятия/ канавки и банкети/, 

бетонови работи, ремонт и монтаж 

на нови ограничителни системи, 

възстановяване на вертикалната 

сигнализация, полагане на 

хоризонтална маркировка. 

5 560 000 13.900 

SZR 

1062  

/1-6,Казанлък-

Мъглиж/-Черганово-

Овощник-/82Я 1069 

/ 

Ремонт на асфалтова настилка, 

локални ремонти, отводнителни 

мероприятия, бетонови работи, 

ремонт и монтаж на нови 

ограничителни системи, 

възстановяване на вертикалната 

2 880 000 7.200 
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№ на 

пътя 
Маршрут на пътя 

Описание на дейностите за 

ремонт/ рехабилитация 

Индикативна 

стойност (лв.) 

Дължина 

на 

участъка 

(км) 

сигнализация, полагане на 

хоризонтална маркировка. 

SZR 

1063 

/П-56,Шипка-Павел 

баня/-Ясеново 

Ремонт на асфалтова настилка, 

локални ремонти, отводнителни 

мероприятия, бетонови работи, 

ремонт и монтаж на нови 

ограничителни системи, 

възстановяване на вертикалната 

сигнализация, полагане на 

хоризонтална маркировка. 

1 040 000 2.600 

SZR 

1064  

/И-56,Шипка-Павел 

баня/-Шейново-

Крън-Енина-Горно 

Изворово  

Ремонт на асфалтова настилка, 

локални ремонти, отводнителни 

мероприятия, бетонови работи, 

ремонт и монтаж на нови 

ограничителни системи, 

възстановяване на вертикалната 

сигнализация, полагане на 

хоризонтална маркировка. 

7 720 000 19.300 

SZR 

1065  

/П-56,Шипка-Павел 

баня/-Голямо 

Дряново-Дунавци-

/Ш-5601/ 

Ремонт на асфалтова настилка, 

локални ремонти, отводнителни 

мероприятия, бетонови работи, 

ремонт и монтаж на нови 

ограничителни системи, 

възстановяване на вертикалната 

сигнализация, полагане на 

хоризонтална маркировка. 

1 920 000 4.800 

SZR 

1068 

/1-5, Тулово-

Змейово/-Граница 

общ./Мъглиж-

Казанлък/-Ръжена-

Кънчево-Розово-

Бузовград-Горно 

Черковище 

Ремонт на асфалтова настилка, 

локални ремонти, отводнителни 

мероприятия, бетонови работи, 

ремонт и монтаж на нови 

ограничителни системи, 

възстановяване на вертикалната 

сигнализация, полагане на 

хоризонтална маркировка. 

8 440 000 21.100 

SZR 

1069  

/1-6/Казанлък-Розово 

/82К1068/  

Ремонт на асфалтова настилка, 

локални ремонти, отводнителни 

мероприятия, бетонови работи, 

ремонт и монтаж на нови 

ограничителни системи, 

възстановяване на вертикалната 

сигнализация, полагане на 

хоризонтална маркировка. 

2 520 000 6.300 

SZR 

2070 

/1-6/Казанлък-яз. 

Копринка/82Я1066/   

Изграждане на пътя съгласно 

изготвен проект 

3 300 000 4.000 
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№ на 

пътя 
Маршрут на пътя 

Описание на дейностите за 

ремонт/ рехабилитация 

Индикативна 

стойност (лв.) 

Дължина 

на 

участъка 

(км) 

По проект с 

велоалея 

 ОБЩО  33 380 000лв. 79,2км 

Източник: Община Казанлък, 2020 г. 

По предварителни разчети на община Казанлък за ремонт и рехабилитация на улици и участъци от тях 

на територията на гр. Казанлък, които осигуряват достъп до училищата, болницата, жп гарата и 

автогарата, както и до други важни обекти предлагащи основни публични услуги на гражданите са 

необходими около 2 650 000 лева (индикативна стойност).  

Приоритетна нужда от ремонт поради задоволително и незадоволително състояние имат следните 

улици: „Св. Св. Кирил и Методий“; „Климент“; „Пеньо Черньоолу“; „19-ти февруари“; „Радецки“; 

„Ем. Манолов“; „Стоян Михайловски“; „Гео Милев“; „проф. Петко Стайнов“; „Москва“; „Свобода“; 

бул. „Никола Петков“; „Кокиче“; „д-р Христо Баев“; „д-р Стамболски“; „Отец Паисий“; „Петрова 

нива“; „Войнишка“; алеята към Защитено жилище за лица с умствена изостаналост; бул. 

„Освобождение“.  

Приоритетността на посочените улици и булеварди е продиктувана от факта, че те осигуряват достъп 

до важни за жителите на града, за жителите на общината, гостите и туристите обекти/сгради 

предоставящи основни публични услуги – образование, здравеопазване, социални грижи, транспортна 

връзка и т.н.  

На територията на община Казанлък функционират общинска, областна и републиканска 

транспортни схеми, чрез които се покриват част от нуждите от обществен транспорт на населението. 

Автобусните линии са градски, междуселищни и междуградски.  

Градските автобусни линии в общинската транспортна схема са девет с номера: 1, 2, 8, 8ф, 10, 11, 12, 

13, 13ф и се движат по маршрутни разписания, одобрени от Общински съвет – Казанлък. Автобусните 

линии за превоз на пътници с обществен транспорт са следните: 

► Общинска транспортна схема: 

- Казанлък - Копринка; 

- Казанлък - яз. Копринка; 

- Казанлък-Копринка през фабриките;  

- „Арсенал”- Копринка; 

- Казанлък- с. Черганово; 
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- Казанлък-Черганово до фабриките;  

- „Арсенал”-Черганово; 

- Бузовград-Казанлък-Крън-Енина”; 

- Бузовград-Казанлък-Енина-Крън”; 

- Казанлък-Арсенал-Крън”;  

- Казанлък-Индустриална зона-Енина-Крън; 

- Бузовград-фабриките-Енина-Крън; 

- Казанлък-Шипка; 

- Хаджидимитрово-„Арсенал”; 

- Шипка-„Арсенал”; 

- Шейново-„Арсенал”;  

- Казанлък-фабриките-Шипка; 

- Казанлък-Ръжена; 

- Казанлък-бани Овощник-Ръжена; 

- Казанлък-Капрони-Ръжена; 

- Казанлък-фабриките-Ръжена; 

- Казанлък-ТПК-Ръжена; 

- Казанлък-Горно Черковище; 

- Казанлък-Капрони-Горно Черковище; 

- Казанлък-Средногорово; 

- Казанлък-Горно Изворово; 

- Казанлък-Арсенал-Горно Изворово; 

- Казанлък-Г. Дряново-Ясеново-Казанлък; 

- Казанлък-Арсенал-Ясеново. 

► Областна транспортна схема: 

- Стара Загора – Казанлък; 

- Стара Загора – Мъглиж - Казанлък;  

- Казанлък – Юлиево;  

- Казанлък – Ягода;  

- Казанлък – Радунци;  

- Казанлък – Осетеново; 

- Казанлък – Павел Баня;  

- Казанлък – Конаре; 

- Казанлък – Стара Загора, през Ръжена. 
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► Републиканска транспортна схема: 

- София – Казанлък;  

- София – Шипка; 

- Варна – Казанлък; 

- Велико Търново – Казанлък; 

- Пловдив – Казанлък; 

- Кърджали – Казанлък; 

- Казанлък – Свиленград; 

- Казанлък – Нова Загора; 

- Казанлък – Гоце Делчев; 

- Казанлък – Китен. 

Материалната база, с която разполага лицензираната транспортна фирма, която обслужва 

междуселищните линии и републикански линии в голямата си част не отговаря на съвременните 

изисквания. Тенденцията, която се наблюдава в общината е намаляване на пътникопотока в 

обществения транспорт. Поради тази причина е необходимо да се предприемат мерки, свързани с 

модернизация и реконструкция на общинска пътна мрежа, подобряване материалната база на 

превозвачите, гъвкавост на транспортните схеми, подобряване състоянието на общинската автогара и 

др. 

С Решение №777/28.05.2018 г. на Общински съвет-Казанлък е направена промяна в предмета на 

дейност на „Балканинвест“ ЕООД – общинско дружество със 100% общинско участие, като е 

допълнено и обществен превоз на пътници на територията на Р България. Дружеството извършва от 

името на Общината обществения превоз на пътници по вътрешноградските линии. 

Предвижда се изграждането на велоалея от гр. Казанлък до яз. Копринка, която е основа за добавяне 

на велотуризма към останалите разнообразни алтернативи за туризъм в общината и като добро 

съчетание с еко туризма, както и велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка (продължение на 

съществуваща алея до предвидения за изграждане туристически комплекс „Светът на траките“), като 

ще се създаде нова възможност за мобилност на територията на общината. 

По проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък- Етап 2“ е планирано изграждането на 

велоалея по бул. „Н. Петков“, която ще се свърже с велоалеята към с. Овощник, като част от мерките 

за по-екологичен градски транспорт. По същият проект са закупени 7 електробуса, които обслужват 

превозите по цялата градска мрежа в гр. Казанлък. С новите превозни средства вътрешния градски 
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транспорт в Казанлък е по-екологичен. Общината разполага с 3 броя училищни автобуси и превозва 

децата от населените места без училище до средищните училища.  

10.2. Железопътна инфраструктура 

Главните жп линии като част от инфраструктурата на TEN-T мрежата осигуряват интеграцията на жп 

мрежата на страната с тази на съседните страни. В пространствено отношение те имат важно значение 

за интегрирането на територията както в национален, така и в европейски мащаб. Чрез тях се осигурява 

достъпът до пристанищата, летищата с международно значение, както и връзките между големите 

градски центрове, включително столицата. Общините, обслужвани от тези жп линии, имат 

възможности за комуникации на по-високо териториално ниво, съответно по-добри възможности за 

развитие. В тази група попадат 20 броя общини от Югоизточния регион, включително и община 

Казанлък. 

През община Казанлък преминава трета главна железопътна линия (София-Карлово-Варна/Бургас). 

Участъкът от линията на територията на общината е с дължина 35.332 км и се обслужва от три гари и 

една спирка. Гарите Тулово и Дъбово, намиращи се в съседната община Мъглиж, предоставят връзки 

с четвърта главна жп линия (Русе-Ст. Загора-Кърджали-Подкова), което осигурява добра железопътна 

свързаност на община Казанлък във всички посоки. От 2010 г. се осъществяват редовни превози на 

товари от Централна Европа до Турция и обратно от една от най-големите жп компании в Европа - 

Rail Cargo Austria, чрез базата на Товарна жп гара – Стара Загора. 

На територията на общината са разположени следните експлоатационни пунктове: гара Казанлък, 

спирка Голямо Дряново, гара Дунавци и гара Черганово. Гара Казанлък обслужва бързи и пътнически 

влакове. 

Техническото състояние на участъка от жп линията София-Бургас е в добро експлоатационно 

състояние и в периода до 2035 г. не се предвижда подготовка или изпълнение на проекти за развитие 

на железопътната мрежа на територията на община Казанлък. 

10.3. Въздушен транспорт  

Международното летище Пловдив се намира на 120 км от гр. Казанлък и може да обслужва превози 

на туристи до района. 

Летище Казанлък е разположено на 2 км. от гр. Казанлък, по пътя за кв. Казанлъшки минерални бани. 

Летателна площадка Казанлък е летище в Централна България, близо до село Овощник. Разполага с 

писта за излитане и кацане върху грунд с дължина 600 м. и ширина 25 м., която може да се използва 

от самолети с максимална излетна маса до 5700 кг. Летището има дълга история в българската авиация. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
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То е създадено преди Втората световна война и дълго време се използва от българските 

военновъздушни сили като учебна база. По-късно става основен център за подготовка на парашутисти, 

като през 1980 г. на него е проведен XV Световен шампионат по парашутизъм.  

В момента Летище Казанлък е частно летище, с отлична база за практикуване на всякакви видове 

въздушни спортове. В ОУП на общината тази територия остава със статут „терен за транспортна 

инфраструктура“ с оглед възможности за бъдещо развитие.  

Базата предоставя възможност за свободното време на хора, любители на силните и екстремни 

усещания, чието хоби са летенето и парашутизмът. Извършват се спортни полети за скокове на 

парашутисти, практикува се безмоторно летене, парапланеризъм и делтапланеризъм. Предоставя се 

възможност за разглеждане забележителностите на град Казанлък от въздуха, като полетът включва 

излитане от летище “Казанлък”, кръжене над града, след което се отправя към връх Шипка, където 

има възможност да се наблюдават обектите на Национален парк-музей “Шипка-Бузлуджа”. Може да 

се търси обвързване на дейността на летателната площадка с възможностите за туризъм в общината. 

На връх Шипка има действаща хеликоптерна площадка. 

Територията на община Казанлък е сравнително добре подсигурена с инфраструктура в транспортно 

– комуникационно отношение. На територията на общината преминават шест пътя от републиканската 

пътна мрежа (I-5, I-6, II-56, III-608, III-5601и III-5005) и една главна ж.п. линия от железопътната мрежа 

на страната. 

Като необходимост се очертава изграждането на обходен път на град Казанлък, който ще провежда 

транзитния трафик между Северна и Южна България през планирания с проект от АПИ и община 

Казанлък тунел под Шипка. 

Общинските пътища подсигуряват необходимите транспортни връзки между урбанизираните 

територии и са в приемливо състояние. Констатираните неравности и частични разрушения по 

настилката, както и пропаданията на пътното платно по общинските пътища е необходимо да търсят 

подобрение на експлоатационното състояние в периода 2021-2027, за да осигурят ежедневните 

пътувания на местното население - трудови, културни, до училището, болницата, медицинския център. 

В периода 2014-2020 г. усилията за подобряване на транспортното обслужване и мобилността са били 

фокусирани върху територията на град Казанлък чрез реализацията на два проекта „Интегриран 

градски транспорт на град Казанлък“ - етап I и „Интегриран градски транспорт на град Казанлък“ – 

етап II на обща стойност 5297043,38 лв. Необходимо е в следващия период 2021-2027г. усилията да се 

насочат към подобряване експлоатационното състояние на пътните връзки на територията на 

общината – републикански и общински, на местата за обслужване на пътниците, автогари, спирки на 
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обществения пътнически транспорт, жп гари и спирки и заобикалящите ги пространства, с цел 

създаване на услуга с повишено качество за населението. Тази необходимост произтича и от факта, че 

много хора от малките населени места в общината и от съседните общини - Мъглиж, Павел баня, 

Николаево и Гурково работят или търсят работа в град Казанлък, като чрез повишаване мобилността 

на работната сила ще се цели намаляване на безработицата в района. 

По този начин ще бъде надграден проектът „Интегриран градски транспорт на град Казанлък“, като 

ще се постигне икономически, социален и екологичен ефект както за всички населени места в община 

Казанлък, така и за съседните общини. 

Масовият обществен пътнически транспорт в община Казанлък е представен от частни автобусни 

линии, които задоволяват потребностите на населението. С оглед подобряване на достъпа до местата 

за туризъм и по-добро обслужване на местното население може да се търси оптимизиране на 

разписанията за автомобилните превози на пътници с работното време на училищата, детските 

градини, здравните заведения, туристическите обекти, на звената за предоставяне на 

административните услуги в общината. Така би се постигнало намаляване на загубите на време от 

пътниците и по-ефективно използване на превозните средства. 

За подобряване на транспортната инфраструктура и развитието на устойчива градска мобилност е 

необходимо да се предприемат мерки и действия за подобряване качеството и достъпността на 

транспортните услуги и пътната инфраструктура, в това число: 

►  разработване на планове устойчива градска мобилност и за управление на движението, 

въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС) и автоматизирани системи за 

управление и контрол на движението;  

► развитие и надграждане на информационната и билетна системи на обществения транспорт и 

на система за управление на трафика;  

► подобряване на достъпността на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата 

до тях инфраструктура;  

► обновяване на автобусния парк в междуселищния обществен транспорт и развитие и 

надграждане на екологичния обществен транспорт;  

► насърчаването използването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства и 

изграждането на инфраструктура за алтернативни горива (зарядни станции за електромобили);  

► изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и съоръженията към тях;  

► изграждане на инфраструктура за развитие на велосипеден транспорт (велосипедни алеи, 

паркинги за велосипеди, специализирани пътни знаци, сигнализация и др.);  

► изграждане/обновяване/реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони;  
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► изграждане/обновяване/реконструкция на паркинги, зони за паркиране и гаражи.  

11. Водоснабдителна инфраструктура и водни ресурси  

По данни на НСИ към 2019 г. 99,9% от населението е свързано с обществената водоснабдителна мрежа. 

Няма населени места на воден режим. Община Казанлък има в състава си 20 населени места, като 

водоснабдяването им се осъществява посредством каптажи, дренажи, тръбни кладенци, шахтови 

кладенци, помпени станции, черпателни резервоари, напорни резервоари, външни и вътрешни 

водопроводни мрежи.  

Водоизточниците „Търничене“, „Габарево“ и „Сахране“ се намират на територията на община 

Павел Баня. Село Горно Черковище се водоснабдява от помпена станция от ШК, намираща се в 

землището на с. Бузовград. На територията на община Казанлък се намират водоизточник Дунавци 

и част от водоизточник „Ръжена“, които са от водоснабдителна система на град Стара Загора и които 

се състоят от 2 дренажа, 5 тръбни кладенеца и 13 шахтови кладенци. 

Основната част от водопроводите е изградена в периода 1960-1980 г. (78,688 км) и технически 

обоснования експлоатационен период на тръбите отдавна е изтекъл. Етернитовите тръби са 76% от 

общата дължина на водопроводната мрежа, 39% са положени преди 1960 г., 97% са положени преди 

1980 г. Тази експлоатационна възраст, както и материалът на водопроводите обуславя влошеното 

качество на водата, големите загуби, чести аварии, намалена проводимост на тръбите. Загубите на вода 

за община Казанлък са 41,6% по данни на ВиК ЕООД Стара Загора. Същите се разделят на технически 

(течове) и търговски (неточно отчитане, консуматори без водомери, кражби). Средното битово 

потребление е 74,1 л/ж/ден. 

Външните водопроводи са с обща дължина 142 216 м., вътрешната водопроводна мрежа - 252 108 м. 

Общо новоизградени/реконструирани участъци от водопроводи в периода 2014-2019 г. са 28 847 м.  

Водопроводна мрежа на гр. Казанлък: полезно използваната вода за гр. Казанлък е средно 1563542 

куб. м./год. Загубите са 30%. Новоизградени, разширени и реконструирани водопроводи в периода 

2014-2019 г. са общо 18 897 м.  

Водопроводна мрежа гр. Крън: полезно използваната вода е 85080 куб. м./год., а загубите – 47,19%. 

Реализиран е I-ви етап на проект за водоснабдяване на гр. Крън, финансиран от ПУДООС на стойност 

2373510 лв. 

Водопроводна мрежа на гр. Шипка: полезно използваната вода е 58005 куб.м./г, а загубите са 

43,44%. През 2015 г. е извършена частична реконструкция; 2016 г. е разширена и реконструирана 540 

м. водопроводна мрежа; 2017 г. - подмяна на СВО на ул. „Стефан Орешков“; 2018 г. - реконструкция 
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на водопровод по ул. „Хр. Патрев“ до ул. „Ст. Орешков“; 2019 г. - реконструирани 309 м. вътрешна 

водопроводна мрежа. 

Водопроводна мрежа село Бузовград: полезно използваната вода е 77616 куб.м./год., а загубите са 

37,66%. През 2018 г. е извършена реконструкция на уличен водопровод по ул. „Раковски“ от ул. „Бачо 

Киро“ до ул. „Западна“, през 2019 г. е реконструирана 263 м. вътрешна водопроводна мрежа; 

Водопроводна мрежа с. Голямо Дряново: полезно използваната вода е 13208 куб.м./год., а загубите 

са 55,97%.  

Водопроводна мрежа с. Горно Изворово: полезно използваната вода е 9623 куб.м./год., а загубите 

69%.  

Водопроводна мрежа с. Горно Черковище: полезно използваната вода е 37938 куб.м./год., а загубите 

61,93%.  

Водопроводна мрежа с. Долно Изворово: полезно използваната вода е 19959 куб.м./год., а загубите 

са 60,52%. През 2015 г. е извършена частична реконструкция; 2016 г. – реконструирани са 236 м.; 2018 

г. - реконструкция на водопровод в кв. „Средно Изворово“; 2019 г.- изграден дренаж от 275 м. 

Водопроводна мрежа с. Дунавци: полезно използваната вода е 24379 куб.м./год., а загубите са 

53,48%.  

Водопроводна мрежа с. Енина: полезно използваната вода е 56624 куб.м./год., а загубите са 49,08%. 

През 2016 г. е реконструирана 48 м. водопроводна мрежа, през 2019 г. - 46 м. 

Водопроводна мрежа с. Копринка: полезно използваната вода е 80789 куб.м./год., а загубите са 

48,65%. През 2018 г. е извършена реконструкция на водопровод на язовирно селище, землище 

Копринка. 

Водопроводна мрежа с. Кънчево: полезно използваната вода е 29779куб.м./год., а загубите са 

51,80%. През 2015 г. е извършена частична реконструкция; 2018 г. - реконструкция на уличен 

водопровод по ул. „Мир“ от ул. „Батак“ до ул. „9-ти септември“ и реконструкция на водопровод по ул. 

„Батак“. 

Водопроводна мрежа с. Овощник: полезно използваната вода е 59250куб.м./год., а загубите са 

46,79%. През 2018 г. е извършена реконструкция на уличен водопровод по ул. „Октомври“ от ул. 

„Комсомолска“ до ул. „Тунджа“. 

Водопроводна мрежа с. Розово: полезно използваната вода е 47904 куб.м./год., а загубите са 38,24%. 

През 2015 г. е извършена частична реконструкция; 2016 г. - 129 м. разширена водопроводна мрежа. 
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Водопроводна мрежа с. Ръжена: полезно използваната вода е 28779 куб.м./год., а загубите са 49,61%. 

През 2018 г. е извършена реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ален Мак“ от ул. „Ахелой“ до 

дере в с.Ръжена. 

Водопроводна мрежа с. Средногорово: полезно използваната вода е 7135 куб.м./год., а загубите са 

66,46%.  

Водопроводна мрежа с. Хаджидимитрово: полезно използваната вода е 38403 куб. м./год., а загубите 

са 36,33%. През 2015 г. е частично реконструирана водопроводна мрежа, 2016 г. - 85 м реконструирана 

водопроводна мрежа, 2019 г. – 304 м реконструирана водопроводна мрежа. 

Водопроводна мрежа с. Черганово: полезно използваната вода е 32410 куб.м./год., а загубите са 

48,25%.  

Водопроводна мрежа с. Шейново: полезно използваната вода е 49752 куб.м./год., а загубите - 48,34%. 

През 2015 г. е извършена частична реконструкция на водопроводна мрежа. 

Водопроводна мрежа с. Ясеново: полезно използваната вода е 28660 куб.м./год., а загубите - 44,44%. 

През 2015 г. е извършена частична реконструкция на водопроводна мрежа; 2016 г. - 104 м 

реконструирана водопроводна мрежа; 2018 г. реконструкция на част от уличен водопровод по ул. 

„Надежда“ от ул. „Бояна“ към ул. „Лешница“. 

Броят на авариите на водопроводна мрежа в община Казанлък за година е 899, като 5,4% са на 

довеждащ главен водопровод, 48,4% са на разпределителен водопровод и 46,2% са на водопроводни 

сградни отклонения. 

Проблеми определени в Общия устройствен план и насоки за развитие на водоснабдителната мрежа 

на населените места в общината са: 

► Изтеклата експлоатационна възраст и лошите характеристики на материала на тръбите 

обуславят: големи загуби, чести аварии, влошено качество на питейната вода. 

► Водоснабдяването на част от населените места е помпажно и загубите на вода водят до 

повишаване разхода на електроенергия. 

► Водопроводните етернитови тръби имат доказано канцерогенно действие върху организма на 

човека. 59% от външната и 76 % от вътрешната водопроводни мрежи са изградени от 

етернитови тръби, като 39% от водопроводите и съоръженията са положени преди 1960 г., а 

97% преди 1980 г. Загубите са 41,6%. 

Водоснабдителното дружество си поставя цел за намаляване на загубите както следва:  

► към 2028 г. - загуби до 35 %, 
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► към 2038 г. - загуби до 25%. 

При изграждане на нова водоснабдителна мрежа и използване на нови материали и технологии се 

приемат загуби до 20%. 

Анализирайки съществуващото положение и състояние на мрежата (тръби и съоръжения), схемите за 

подаване на вода и развитие на селищата в градоустройствено отношение, голяма част от изградените 

водопроводи и съоръжения задължително трябва да бъдат реконструирани. Необходимо е да бъде 

изграден водопровод на квартал „Баните” в близост до с. Овощник, където няма изградена 

водопроводна мрежа. Реконструкцията на водопроводните мрежи в населените места между 2 000 и 

10 000 екв. жители (на територията на общината това са гр. Крън, с. Енина, с. Бузовград и с. 

Копринка) е необходимо да се извърши заедно с изграждането на канализационните мрежи. За тези 

населени места има готови инвестиционни проекти от 2012 г.  

За част от населените места под 2 000 екв. жители, а именно гр. Шипка, с. Шейново, с. 

Хаджидимитрово и с. Долно Изворово има инвестиционни проекти за реконструкция на 

водопроводната мрежа от 2009 г. Необходимо е съществуващите проекти да бъдат актуализирани 

съгласно изискванията на програмите за финансиране. За гр. Шипка има изготвен проект в техническа 

фаза, ще се въведе етапност и общината ще търси възможности за финансиране през новия програмен 

период.  

Поради необходимостта от големи инвестиции за реконструкция на мрежите в община Казанлък, 

изграждането на водопроводите може да става поетапно в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен 

период. Това са и препоръките в „Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация” на 

обособената територия на „ВиК” ЕООД гр. Ст. Загора, проект на МРРБ от 2013 г. 

Изпълнени инвестиционни проекти в периода 2015-2020 г. 

► Реконструкция външни водопроводи – 43144 м. на стойност 31123869 лв. 

► Реконструкция вътрешни водопроводи – 49780 м. на стойност 16330063 лв. 

През 2017 г. е доизградена водопроводната мрежа на кварталите „Кулата“ и „Крайречен“. Размерът на 

инвестицията е 1919830 лв. Реконструираната/разширена ВиК мрежа в община Казанлък общо за 2018 

г. е 4529 м, от които в гр. Казанлък - 2871 м., по населени места на територията на общината (извън 

гр. Казанлък) - 1658 м.  

През 2019 г. е изпълнен проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. „Изток“, гр. 

Казанлък, област Ст. Загора, III-ти етап“. Дейностите включват строителство на 1,383 км водопроводна 

мрежа и прилежащите съоръжения. Общата стойност е 411079 лв., осигурени от държавния бюджет.  
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Реконструираната водопроводна мрежа, изпълнена през 2019 г. от ВиК-Стара Загора е общо 6,483 км.  

До 2023 г. ще се работи по изпълнението на проекти, финансирани по ОПОС 2014-2020 г., процедура 

„Изграждане на ВиК инфраструктура“: 

► „Реконструкция на вътрешната разпределителна водопроводна мрежа на гр. Казанлък - ДМА 

зони 1, 2 и 3“- 20476 м, стойност 7394000 лв. 

► Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахрене“ до черпателен водоем V=2000 

куб. м на ЦПС гр. Казанлък- 12446 м, стойност 20061000лв. 

Планирани инвестиции в средносрочен период 2021-2027 г. 

► Реконструкция външни водопроводи: 22966 м., 8033875 лв. 

► Реконструкция вътрешни водопроводи: 35700 м., 14203750лв. 

Планирани дейности за средносрочен период 2021-2027 г. 

► гр. Казанлък - вътрешни водопроводи -6885000 лв.; 

► гр. Крън - проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата“, ПУДООС; 

► гр. Шипка – проект „Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на гр. Шипка“ с 3 

етапа на изпълнение (първи етап - югоизточната част на гр. Шипка, южно от централната улица, 

изцяло попадаща в ниска зона; втори етап - северозападната част на гр. Шипка, северно от 

централната улица, изцяло попадаща във висока част; трети етап - източната част, склонове 

попадащи в ниска и висока зона; 

► с. Овощник - вътрешни водопроводи – 373; 750 лв. 

► с. Дунавци - вътрешни водопроводи – 262; 500 лв. 

► с. Черганово - вътрешни водопроводи – 468; 750 лв. 

► с. Черковище - вътрешни водопроводи – 1387500лв. 

► с. Ясеново - вътрешни водопроводи - 546250 лв. 

► с. Кънчево - вътрешни водопроводи - 735000 лв. 

► с. Розово - вътрешни водопроводи - 1351250 лв. 

► с. Ръжена - вътрешни водопроводи -1093750 лв., външен водопровод - 4527000 лв. 

► с. Енина - външен водопровод -1100000 лв. 

► с. Шейново - външен водопровод -1100000 лв. 

► с. Хаджи Димитрово - външен водопровод - 243000 лв. 

► кв. Казанлъшки минерални бани - вътрешни водопроводи -1260000 лв. 

Планирани инвестиции в дългосрочен период 2028-2038 г. 
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► Реконструкция външни водопроводи: 16220 м., 15474750 лв. 

► Реконструкция вътрешни водопроводи: 46700 м., 16286250 лв. 

11.1. Минерални води  

Находището на минерални води „Овощник” в с. Овощник, община Казанлък е държавна собственост 

и е предоставено безвъзмездно за срок от 25 години на община Казанлък за управление и ползване. 

Изградени са 6 сондажни кладенци с общ дебит 20 л/сек. Температурата на водата е от 46 до 74 градуса. 

Дълбочина на сондажите е 338-882м. Минералните води се използват за хигиенно битови нужди, СПА 

процедури и плувни басейни. На основание на издадените разрешителни, ползваните количества са с 

технически възможен дебит – 5,56 л/сек. Изграденият водопровод за минерална вода до гр. Казанлък 

е рехабилитиран през 2016 г. Потенциалните ползватели на водите от находище „Овощник” в гр. 

Казанлък са бани, училища, хотели, плувни басейни, балнеокомплекс. За задоволяване нуждите на 

консуматорите е необходимо изграждане на нов водопровод до гр. Казанлък с дължина 4 км. и 

диаметри Ф200; Ф150.  

11.2. Язовир Копринка  

Язовир Копринка е разположен по поречието на р. Тунджа, на 7 км. от гр. Казанлък и има следните 

параметри: надморска височина – 390 м.; дължина - 7,4 км; ширина - 1,2 км; площ - 8,4 кв. км.; воден 

обем – 140000000 куб. м.; приток - р. Тунджа; отток - р. Тунджа; при кота високи води (392 м.); площта 

на езерото е 9,227 кв. км. Строителството започва през 1947 г. и завършва 1955 г. Язовирната стена е 

тип каменнозидана и земнонасипна дига. Височината от основата е 44 м., преливникът разполага с 5 

преливни клапи с електро-механично задвижване и с размери 8,25/5,00 м.  

Основното му предназначение е комплексно използване на водите на р. Тунджа (напояване, 

електропроизводство и промишлено водоснабдяване) и не се ползва за питейни нужди от населението 

на общината. Особени санитарно-охранителни зони за питейно водоснабдяване на яз. Копринка няма.  

ВЕЦ Копринка е подязовирна ВЕЦ под чашата на яз. Копринка. Разполага с турбина тип „Коплан” с 

мощност 7 Мвт. Максимално водно количество на централата е 25 куб.м/сек, а средногодишното 

производство на електричество е 12,7 ГВтч.  

ВЕЦ Стара Загора е деривационна ВЕЦ, захранвана от главния деривационен канал на яз. Копринка с 

дължина 26 км. Падът е 123 м. Централата има 2 турбини тип „Франсис” с обща мощност 22,4 МВт. 

Средногодишното производство от ВЕЦ Стара Загора е 52 Гвтч.  

Изцяло разкопан и проучен от специалисти на БАН е тракийският град Севтополис, който се намира 

на дъното на язовира. Язовирът е база за развитие на туризъм, риболов и водни спортове. 
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12. Газоснабдяване 

По данни на „Ситигаз Бългирия” ЕАД към средата на 2020 г., на територията на община Казанлък, са 

изградени над 41 км разпределителни газопроводи с над 700 отклонения за захранване на промишлени, 

обществено-административни и битови потребители. С така изградената мрежа и отклонения се дава 

възможност за захранване с газ на цялата промишлена зона и обществено-административните обекти 

в общината. Разпределителни газопроводи са изградени през землищата на повечето селища в 

общината. Процедурата за присъединяване на нови индустриални обекти е опростена и бърза, с цел да 

бъдат подпомогнати нови бизнес инициативи.  

Таблица 39. Изградени газопроводи 2014-2019 г. 

Година Населено място 
Описани на вида на 

осъществените дейности 

Стойност 

в хил. лв. 

2014 

Гр. Казанлък - изградени 

газопроводи – 5350 м. 

Пуснати клиенти: 

Битови - 41бр.  

Обществено-административни и 

търговски – 7 бр. 

Промишлени – 1 бр. 

640 
С. Г. Дряново - изградени 

газопроводи – 200 м. 

2015 
Гр. Казанлък - изградени 

газопроводи – 1710 м. 

Пуснати клиенти: 

Битови – 42бр. 

Обществено-административни и 

търговски – 11 бр. 

Промишлени – 0 бр. 

273 

2016 

Гр. Казанлък - изградени 

газопроводи – 1490 м. 

 

Пуснати клиенти: 

Битови – 71бр. 

Обществено-административни и 

търговски – 19 бр. 

Промишлени – 0 бр. 

540 

2017 

Гр. Казанлък - изградени 

газопроводи – 4620 м. 

Пуснати клиенти: 

Битови – 170 бр. 

Обществено-административни и 

търговски – 9 бр. 

Промишлени – 1 бр. 

472 
С. Г. Дряново - изградени 

газопроводи – 350 м. 

2018 

Гр. Казанлък - изградени 

газопроводи – 2490 м. 
Пуснати клиенти: 

Битови – 210 бр. 

Обществено-административни и 

търговски – 8 бр. 

Промишлени – 1 бр. 

163 
Гр. Крън - изградени газопроводи 

– 20 м. 

С. Ръжена - изградени газопроводи 

– 2580 м. 

2019 
Гр. Казанлък - изградени 

газопроводи – 1740 м. 

Пуснати клиенти: 

Битови – 265 бр. 

Обществено-административни и 

търговски – 7 бр. 

Промишлени – 2 бр. 

950 

Източник: „Ситигаз България“ ЕАД, август 2020 г. 

Към газопроводната мрежа са присъединени 600 нови битови абоната, 54 обществено-

административни и търговски обекти и 5 промишлени абоната. 
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Планираните инвестиционни дейности до 2027 г. са насочени към разширяване на газопроводната 

мрежа и включване на нови битови и промишлени абонати от гр. Казанлък, с. Енина, гр. Крън, с. 

Голямо Дряново, с. Ръжена, с. Розово, с. Овощник, с. Черганово. 

Таблица 40. Планирани инвестиционни дейности до 2027 г. 

Година Населено място 

Инвестиционни дейности: 

1. Мерки за разширяване на 

съществуващата мрежа 

2. Включване на нови 

населени места 

Индикативна 

стойност в 

хил. лв. 

2020 

гр. Казанлък – газопроводи за 

изграждане – 2500 м. 
Клиенти за пускане: 

Битови – 280 бр. 

Обществено-административни 

и търговски – 10 бр. 

Промишлени – 2 бр. 

320 

с. Енина газопроводи за 

изграждане –300 м. 

гр. Крън - газопроводи за 

изграждане – 500 м. 

с. Г. Дряново - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

2021 

гр. Казанлък – газопроводи за 

изграждане – 2000 м. 

Клиенти за пускане: 

Битови – 300 бр. 

Обществено-административни 

и търговски – 10 бр. 

Промишлени – 2 бр. 

300 

с. Енина газопроводи за 

изграждане –200 м. 

гр. Крън - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Г. Дряново - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Ръжена - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Розово - газопроводи за 

изграждане – 2000 м. 

с. Овощник - газопроводи за 

изграждане – 500 м. 

2022 

гр. Казанлък – газопроводи за 

изграждане – 2000 м. 

Клиенти за пускане: 

Битови – 350 бр. 

Обществено-административни 

и търговски – 12 бр. 

Промишлени – 2 бр. 

350 

с. Енина газопроводи за 

изграждане –200 м. 

гр. Крън - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Г. Дряново - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Ръжена - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Розово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Овощник - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Черганово газопроводи за 

изграждане – 1000 м. 

2023 
гр. Казанлък – газопроводи за 

изграждане – 2000 м. 

Клиенти за пускане: 

Битови – 400 бр. 
350 
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с. Енина газопроводи за 

изграждане –200 м. 

Обществено-административни 

и търговски – 12 бр. 

Промишлени – 2 бр. гр. Крън - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Г. Дряново - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Ръжена - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Розово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Овощник - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Черганово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

2024 

гр. Казанлък – газопроводи за 

изграждане – 2000 м. 

Клиенти за пускане: 

Битови – 450 бр. 

Обществено-административни 

и търговски – 15 бр. 

Промишлени – 3 бр. 

350 

с. Енина газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

ср. Крън - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Г. Дряново - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Ръжена - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Розово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Овощник - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Черганово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

2025 

гр. Казанлък – газопроводи за 

изграждане – 2000 м. 

Клиенти за пускане: 

Битови – 500 бр. 

Обществено-административни 

и търговски – 15 бр. 

Промишлени – 3 бр. 

350 

с. Енина газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

гр. Крън - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Г. Дряново - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Ръжена - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Розово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Овощник - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Черганово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

2026 

гр. Казанлък – газопроводи за 

изграждане – 2000 м. 
Клиенти за пускане: 

Битови – 550 бр. 

Обществено-административни 

и търговски – 15 бр. 

Промишлени – 3 бр. 

400 

с. Енина газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

гр. Крън - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Г. Дряново - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 
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Източник: „Ситигаз България“ ЕАД, август 2020 г. 

С увеличаване на битовите и промишлени абонати ще се подобри чистотата на въздуха и ще се намалят 

фините прахови частици. 

13. Интернет и комуникации  

Според проучване на Cisco, България е на 5-то място в света и на 3-то в Европа по скорост на интернет 

връзката. Оптично и ADSL покритие са най-популярните избори по отношение на достъпа до 

интернет. В Казанлък има високоскоростно 4G покритие. Интернет достъп в община Казанлък 

предлагат големите национални оператори, както и няколко местни доставчици на интернет услуги. 

Покритието е много добро. Градът има добра инфраструктура за достъп до оптичен интернет. Цялата 

територия на общината има покритие с мрежата 4G и 3G за пренос на данни. 

От 2020 г. 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 след сключено споразумение с Изпълнителната агенция за иновации и мрежи към ЕК за 

безвъзмездни средства под формата на ваучер на стойност 15000 евро. 

с. Ръжена - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Розово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Овощник - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Черганово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

2027 

гр. Казанлък – газопроводи за 

изграждане – 2000 м. 

Клиенти за пускане: 

Битови – 550 бр. 

Обществено-административни 

и търговски – 15 бр. 

Промишлени – 3 бр. 

400 

с. Енина газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

гр. Крън - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Г. Дряново - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Ръжена - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Розово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Овощник - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Черганово - газопроводи за 

изграждане – 200 м. 

с. Бузовград - газопроводи за 

изграждане – 2000 м. 
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Жителите и гостите на община Казанлък могат да ползват безплатен достъп до безжичната мрежа 

„WiFi4EU“ в периметъра на следните точки за достъп: 

► 7 точки за достъп за открити пространства: 4 точки в парк „Розариум“; 1 точка на пл. 

Севтополис и 2 точки по дължината 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. 

14. Екология и опазване на околната среда  

14.1. Канализационна мрежа 

Канализационната мрежа на гр. Казанлък (47325 жители) е от смесен тип - отвежда битови, 

промишлени и атмосферни води. На територията на града са изградени 8 броя дъждопреливници, като 

отливните им канали се заустват в река Стара. Степента на изграденост на мрежата е 97%. 

Канализацията е изградена от бетонови и стоманобетонови тръби в периода от 1965 до 1998 г. и 

двуслойни полиетиленови тръби в периода от 1998 до 2013 г. Отпадъчните води от гр. Казанлък 

посредством довеждащ колектор се пречистват в ГПСОВ намираща се в землището на с. Овощник в 

близост до р. Тунджа. 

Към 2016 г. е изпълнен проект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Кулата“ 

и кв. „Крайречен“ в гр. Казанлък“ на стойност 1987049,40 лв.  

Дължината на разпределителната канализационна мрежа е 54390 м. Дължината на канализационните 

колектори е 17044 м. Колекторите са изградени в периода от 1961 до 1997 г. Сградните 

канализационни отклонения са 1850 броя. Канализационната мрежа и ГПСОВ с. Овощник се 

експлоатира от ВиК ЕООД - Ст. Загора. 

Състоянието на канализационната мрежа в останалите населени места от общината е: 

гр. Крън (3322 жители): частично изградена канализационна мрежа (смесен тип) - 32% с дължина 

8420 м. Отпадъчните води посредством главен колектор и открит канал се заустват в р. „Крива вада”. 

гр. Шипка (1336 жители): частично изградена канализационна мрежа (смесен тип) - 30% с дължина 

5500 м. Отпадъчните води се заустват в съществуващ канализационен колектор в с. Шейново до гр. 

Казанлък. 
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с. Бузовград (2171 жители): частично изградена канализационна мрежа (смесен тип) с дължина 14241 

м. Включва 2171 м. колектори и 12070 м. канализационна мрежа. Отпадъчните води се заустват 

директно в р. Тунджа без пречистване. 

с. Голямо Дряново (262 жители), с. Горно Изворово (222 жители), с. Средногорово (213 жители): 

нямат изградена битова канализационна мрежа. Отпадъчните води се събират в множество септични 

ями и незаконни канализации, заустени в дерета. Замърсяват се почви и подземни води. 

с. Горно Черковище (1374 жители): изградената канализация е 5% (1000 м. бетонови и пластмасови 

тръби). Заустена е в р. Гюрля без пречистване. 

с. Долно Изворово (541 жители): 100% изграденост на канализационната мрежа – 8790 м. 

Канализацията е заустена в река Стара, извън регулацията на селото без пречистване. Има определена 

площадка за ПСОВ. Няма проект. 

с. Дунавци (584 жители): изграденост на канализацията 81%, с бетонови и полиетиленови тръби. 

Общата дължина е 5000 м. Отпадъчните води се заустват в обща септична яма югозападно от селото 

и постъпват в река Голяма варовита (р. Селска). 

с. Енина (2477 жители): няма изградена канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води се отвеждат 

в множество септични ями и незаконни канализации заустени в р. Ененска. Замърсяват се почвите и 

реката. 

с. Копринка (2736 жители): няма изградена канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води се 

отвеждат в множество септични ями и незаконни канализации заустени в р. Салтъшка. Замърсяват се 

почвите и реката. 

с. Кънчево (1117 жители): частично изградена канализационна мрежа. Заустването на отпадъчните 

води е в дерета и множество септични ями. Замърсяват се почвата и подземните води. 

с. Овощник (1655 жители): изградена канализационна мрежа 98% (смесен тип). През 2009 г. е 

изградена помпена станция (КПС) с 3 броя помпи за включване на отпадъчните води от селото в 

ГПСОВ посредством тласкател и дължина 1500 м.  

с. Розово (1208 жители): 10% изградена канализационна мрежа, дължина 1000 м. Отпадъчните води 

се заустват в дерета и в множество септични ями, замърсявайки почвата и подземните води. 

с. Ръжена (1028 жители): 10% изграденост на канализационната мрежа с дължина 2000 м. 

Отпадъчните води се заустват в р. Ириклийска и сухо дере. Има множество септични ями, които 

замърсяват почвата и подземните води.  
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с. Черганово (972 жители): изградена канализационна мрежа 86% от бетонови тръби, с дължина 8500 

м. Отпадъчните води извън регулация посредством открит канал се заустват в р. Тунджа.  

с. Шейново (1871 жители): изградена канализационна мрежа 70% с дължина 8200 м. Отпадъчните 

води се заустват в колектор Шейново - Казанлък, в този участък с диаметър Ф400 мм. 

с. Хаджидимитрово (1504 жители): частично изградена канализационна мрежа. Общата дължина е 

5800 м. Отпадъчните води се заустват в колектор Шейново - Казанлък. 

с. Ясеново (692 жители): няма изградена канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води се 

отвеждат в множество септични ями и незаконни канализации, включени в дерето и реката, минаваща 

през населеното място. Замърсяват се почвата, подземните води и реката. 

14.2. Пречистване на отпадъчните води 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Казанлък е пусната в експлоатация през 2000 г. 

Намира се в землището на с. Овощник на 400 м. южно от регулацията на селото, на кота 325-330 м. 

Отстоянието от р. Тунджа е 20 м., между ПСОВ и р. Тунджа има охранителна дига. Технологичната 

схема по пътя на водата включва механично и биологично пречистване и обеззаразяване със следните 

съоръжения: открит довеждащ колектор с обходен канал; сграда груби и фини решетки; аериран 

пясъкозадържател; първични радиални утаители; биобасейн; вторични радиални утаители; контактен 

резервоар; заустване в р. Тунджа. 

През 2014 г. ГПСОВ е реконструирана и модернизирана. Монтирано е ново оборудване. Отстранява 

се азота и фосфора от отпадъчните води съгласно директива 91/271/ЕEC. За оползотворяване на 

произведения биогаз е построена станция с основна цел производство на ел. енергия за задоволяване 

нуждите на ПСОВ посредством СО генератори. Управлението на пречиствателната станция се 

осъществява посредством система СКАДА. 

ГПСОВ Казанлък е оразмерена да приема и пречиства отпадъчните води на гр. Казанлък, гр. Шипка, 

гр. Крън, с. Енина, с. Шейново, с. Хаджидимитрово, с. Копринка, с. Овощник, с. Черганово, с. Розово 

след изграждане на съответните канализационни мрежи в населените места, външни колектори и КПС. 

Пречиствателни станции за физикохимично пречистване в промишлени предприятия на територията 

на гр. Казанлък функционират в: „Катекс” АД, „Капрони”, „България К”, „М+С Хидравлик”, 

„Арсенал“ АД и утаител в „ИРЕМК”. 
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Таблица 41. Планирани инвестиции и ремонти в областта на ВиК в периода 2021-2027 г. 

Година 
Населено 

място 

Планирана дейност: 

1. Ремонт или изграждане на 

водопровод (описание на 

участъка и дължина в км); 

2. Ремонт или изграждане на 

участък от канализационна 

мрежа (описание на участъка и 

дължина в км); 

3. ПСПВ; 

4. ПСОВ; 

5. Други 

Индикативна 

стойност (хил. 

лв.) 

Източници на 

финансиране 

До 2023 

година 
Казанлък 

„Реконструкция на вътрешната 

разпределителна водопроводна 

мрежа на гр. Казанлък – ДМА зони 

1, 2, 3“ – 20476 м.  

7394000 

ОПОС 2014-2020 

Процедура 

„Изграждане на 

ВиК 

инфраструктура“ 

До 2023 

година 
Казанлък 

Реконструкция на вътрешната 

разпределителна канализационна 

мрежа на гр. Казанлък – 844 м. 

1136000 

ОПОС 2014 – 

2020 

Процедура 

„Изграждане на 

ВиК 

инфраструктура“ 

До 2023 

година 
Казанлък 

Външен довеждащ водопровод от 

събирателна стая „Сахране“ до 

черпателен водоем V=2000 m3 на 

ЦПС гр. Казанлък – 12446 м.  

20061000 

ОПОС 2014 – 

2020 

Процедура 

„Изграждане на 

ВиК 

инфраструктура“ 

 Казанлък 

Източната част на гр. Казанлък, 

непосредствено след 

бензиностанция „OMV”, южно от 

Републикански път I-5 – 

Реконструкция на част от 

водопроводната мрежа от о.т. 

3616, през о.т. 3622, 3623, 3624, 

3625, до о.т. 3626, и отклонение 

към водомерна шахта, съгласно 

регулационния план на гр. 

Казанлък – 469,24 м. 

- 
Няма 

финансиране 

Проблемите и факторите, свързани с качеството на подземните води в общината произтичат главно от 

неизградени и намиращи се в лошо състояние канализационни системи, липса на ПСОВ по населените 

места и наличие на нерегламентирани сметища.  

Съществуващите канализационни системи се заустват без пречистване в повърхностни водни обекти, 

което от своя страна води до увеличаване товарът на замърсяване на повърхностните водопроводници. 

Наложително е изграждането на канализационни мрежи по селата на територията на общината и 

реконструкция на съществуващата канализация, изградена от бетонови тръби . 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
133 

При изграждане на машиностроителен завод при с. Шейново е изграден и гравитачен канализационен 

колектор през 1980 г., с който отпадъчните води от завода са доведени до канализационната мрежа на 

гр. Казанлък и оттам до ГПСОВ на територията на с. Овощник. Колекторът преминава през землището 

на с. Хаджи Димитрово и гр. Крън. След изграждането му в него са включени частично отпадъчните 

води от гр. Шипка, с. Шейново, с. Хаджидимитрово и гр. Крън. От 2021 година се извършва 

профилактика на колектора със средства от общинския бюджет.  

Необходими дейности и инвестиции: 

гр. Крън (3 353 е.ж.) - през 2012 г. е изготвен цялостен проект (ПИП и идеен проект) за доизграждане 

на канализационната мрежа. Предвидена е смесена канализационна мрежа. Необходимите инвестиции 

са в размер на 14259140 лв.  

гр. Шипка (1911 е.ж.) - има изготвен проект за доизграждане на канализационната мрежа и 

рехабилитация на съществуващата. Предвидена е смесена канализационна система. Необходими 

инвестиции - 10700000 лв.  

с. Бузовград (2306 е.ж.) - изграждането на ПСОВ е приоритетно. За да функционира пречиствателна 

станция е необходимо доизграждане на канализационната мрежа с дължина 1300 м. Необходима е и 

реконструкция на изградената мрежа с цел намаляване на инфилтрацията. За агломерацията през 2012 

г. е изготвен ПИП и идеен проект на канализационната мрежа и ПСОВ. Площадката на 

пречиствателната станция е в близост до р. Тунджа. До предвидената ПСОВ има изграден довеждащ 

колектор. В проекта до площадката на ПСОВ е предвиден водопровод и ел. захранване. 

Технологичната схема на ПСОВ предвижда предварително (механично) пречистване; биологично 

пречистване; механично обезводняване; стабилизация на утайката. Необходимите инвестиции за 

канализация, реконструкция на канализационна мрежа, ПСОВ и довеждаща инфраструктура са 

19282463 лв. 

с. Копринка (2 736 е.ж.) – през 2012 г. има изготвен ПИП и идеен проект на разделна канализационна 

система. Необходими инвестиции за канализация, ПС и колектор до Казанлък – 5483833 лв. 

с. Енина (2 534 е.ж.) – през 2012 г. има изготвен ПИП и идеен проект на разделна канализационна 

система. Необходими инвестиции - 18620655 лв. 

с. Овощник (1 353 е.ж.) - Канализационната мрежа е изградена като смесена. За доизграждане има 

1250 м. и всички битови води на селото ще постъпват в ГПСОВ. Необходими инвестиции за 

доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа – 550000лв. 
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с. Черганово (859 е.ж.) - необходимо е доизграждане на канализационна мрежа 2200 м. Изготвянето 

на проект за КПС Черганово и тласкател до КПС Овощник е наложително. КПС Овощник има 

капацитет да препомпи и водите на с. Черганово до ГПСОВ. Необходими инвестиции за доизграждане 

на канализационна мрежа, ПС за битови води и колектор до КПС Овощник – 2300000 лв. 

с. Шейново (1911 е.ж.) - необходимо е доизграждане на канализационна мрежа – 300 м. и 

рехабилитация на съществуващата, изградена от бетонови тръби. За канализацията на селото има 

изготвен проект. Необходими инвестиции за канализационната мрежа – 3820000 лв.  

с. Хаджи Димитрово (1514 е.ж.) - необходимо е доизграждане на канализационна мрежа – 4000 м. и 

рехабилитация на съществуващата, изградена от бетонови тръби. За канализацията на селото има 

изготвен проект. Необходими инвестиции – 4230000 лв. 

с. Долно Изворово (590 е.ж.) - необходимо е изготвяне на проект и изграждане на модулна 

пречиствателна станция, тъй като селото има 100% изградена канализационна мрежа. Има определена 

площадка за МПСОВ. Необходими инвестиции за ПСОВ и довеждаща инфраструктура - 1818000 лв. 

с. Дунавци (441 е.ж.) - необходимо е изграждане на 2100 м. канализационна мрежа и МПСОВ на 

площадка в близост до съществуващата септична яма. Необходими инвестиции за канализация и 

МПСОВ – 1650000лв.  

с. Розово (1142 е.ж.) - Алтернативата за населеното място е изграждането на канализационна мрежа, 

довеждащ колектор до КПС и тласкател до съществуващия канализационен профил към ГПСОВ в с. 

Овощник. Необходими инвестиции – 12044000 лв.  

с. Кънчево (1150 е.ж.) - необходимо е доизграждане на канализационната мрежа на населеното място, 

проектиране и изграждане на довеждащ колектор до модулна пречиствателна станция и заустващ 

колектор на пречистените води до приемника р. Тунджа. Необходими инвестиции: 4910000 лв.  

с. Ръжена (947 е.ж.) - необходимо е доизграждане на канализационната мрежа на населеното място, 

проектиране и изграждане на довеждащ колектор до модулна пречиствателна станция и заустващ 

колектор на пречистените води до р. Тунджа. Необходими инвестиции за канализационна мрежа и 

МПСОВ - 14700000 лв.  

с. Горно Черковище (1319 е.ж.) - има само 5% изградена канализационна мрежа. За канализирането 

на населеното място е необходимо изготвяне на проект, който да обхваща: канализационна мрежа, 

ПСОВ, корекция на р. Гюрля, която минава през селото. Изграждането на 9 км канализационна мрежа, 

ПСОВ и корекция на реката - 1,5 км е голяма инвестиция за населено място. При изграждане на 
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канализацията е необходимо и рехабилитация на водопроводната мрежа. Необходими инвестиции: 

9400000 лв.  

с. Ясеново (647 е.ж.) - необходимо е проектиране и изграждане на канализационна мрежа и локална 

пречиствателна станция. Необходими инвестиции - 10136600 лв.  

с. Горно Изворово (222 е.ж.); с. Голямо Дряново (262 е.ж.); с. Средногорово (213 е.ж.) - трите села 

са с малко население. Същите нямат изградена канализационна мрежа. Изграждането на такава е 

свързано с големи инвестиции. Предвижда се тези населени места да останат с децентрализирано 

пречистване (изгребни ями) като съществуващите септични ями се приведат към санитарно-

хигиенните изисквания залегнали в ЗУТ. 

кв. Казанлъшки минерални бани (до с. Овощник) няма изградена канализационна мрежа. 

Необходимо е проектиране и изграждане на битова канализационна мрежа с дължина 4400 м. на 

стойност 1760000 лв., която ще бъде заустена в съществуващия колектор.  

За третирането на битовите отпадъчни води от населените места могат да се използват модулни 

пречиствателни станции. В един блок са разположени всички необходими съоръжения за пречистване 

на водата до определената степен на заустване. Модулните блокове отговарят на определен брой 

жители. Получената утайка е сравнително малко и се транспортира веднъж седмично до съседна 

пречиствателна станция за стабилизиране и обезводняване. Утайките от всички МПСОВ в община 

Казанлък ще се транспортират за обработка до съществуващата ПСОВ . 

Необходими инвестиции за Община Казанлък за периода 2021-2027 г. - 69521460 лв. 

(канализационни мрежи 94 215 м.  - 63 633 210 лв., за ПСОВ -5 888 250 лв.).  

Проблеми: 

► Проблем по отношение на канализацията и пречистването, е недостатъчната изграденост на 

системата. Голяма част от населените места все още нямат изградена канализация, а там където 

има, е изградена частично. Освен това отпадъчните води от ямите попиват в почвата и я 

замърсяват, включително и подпочвените води.  

► Необходимо е доизграждане и рехабилитация на амортизираните участъци от съществуващата 

канализационна мрежа, както и пречистване на отпадъчните води чрез отвеждането им към 

съществуващата ПСОВ и изграждане на локални  

14.3. Защитени територии и зони 

Защитените територии в община Казанлък (по смисъла на Закона за защитените територии са: 

► Природна забележителност „Мечките”, с. Крън (скално образувание, площ 1,1118 ха) 
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► Природна забележителност „Мегалита”, с. Бузовград (естествено скално образувание от типа 

„скален прозорец“, площ 0,5271 ха);  

► Резерват „Лешница“, с. Ясеново (разнообразни характерни екосистеми, находища и 

местообитания на редки и защитени видове, площ - 388,95); 

► Резерват „Каменщица“, с. Енина (характерни екосистеми от горун, бук и смесени 

широколистни гори, находища на редки и ендемични растителни видове и убежище на едри 

бозайници; площ - 1016,85 ха); 

► Защитена местност „Катуна”, с. Енина 

► Защитена местност „Сечи камък”  

► Защитена местност „Енинското ждрело”, с. Енина. 

Те са част от потенциала за развитие на туризма в общината и се опазват, съхраняват и социализират 

съобразно изискванията на нормативната уредба. 

Таблица 42. Вековни дървета на територията на община Казанлък 

Номер Дървесен вид Землище 

1590 Бук м. Синевръщица, с. Енина, Ст.Загорски 

1591 Бук м. Синевръщица, с. Енина, Ст.Загорски 

1592 Бук м. Синевръщица, с. Енина, Ст.Загорски 

1593 Бук м. Синевръщица, с. Енина, Ст.Загорски 

1594 Бук м.Синевръщица, с. Енина, Ст.Загорски 

1595 Бук м. Синевръщица, с. Енина, Ст.Загорски 

1596 Бук м. Синевръщица, с. Енина, Ст.Загорски 

1545 Ливански кедър гр. Казанлък, ул.Славейков№4, Ст.Загорски 

537 Орех с. Шипка, пред къщата на Минчо Доксанлиев, Старозагорски 

1543 Дъб (зимен) с. Шипка, храм-паметник, "Манастирски дъб", Старозагорски 

Защитените зони на територията на община Казанлък (по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие) са: 

► защитена зона BG 0000261 „Язовир Копринка“ за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна 

► защитена зона по директивата за местообитанията BG 0000192 „Река Тунджа 1“ за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (местоположение община 

Казанлък, населени места: гр. Казанлък, с. Бузовград, с. Горно Черковище, с. Копринка, с. 

Кънчево, с. Овощник, с. Розово, с. Ръжена, с. Черганово) 

► защитена зона по директивата за местообитанията BG 0001493 „Централен Балкан - 

буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (местоположение 

община Казанлък, населени места: гр. Крън, гр. Шипка, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, 

с. Долно изворово, с. Енина, с. Шейново, с. Ясеново) 
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► защитена зона по директивата за птиците BG 0002128 „Централен Балкан - буфер“ за 

опазване на дивите птици (местоположение община Казанлък, населени места гр. Крън, гр. 

Шипка, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Енина, с. Шейново, с. Ясеново) 

► защитена зона по директивата за местообитанията BG0000261 „Язовир Копринка“ - за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (местоположение община 

Казанлък, населени места с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Ясеново). 

Фигура 12. Защитени зони на територията на община Казанлък 

 

14.4. Управление на отпадъците 

Отпадъците се приемат като екологичен, социален и икономически проблем, а нарастващото 

потребление и „консуматорското“ поведение на обществото продължават да генерират големи 

количества отпадъци. Необходими са системни усилия за предотвратяване на образуването им на 
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всички териториални нива - местно, регионално и национално. Отпадъците не само замърсяват 

околната среда, но представляват и загуба на материални ресурси (метали, пластмаси и други 

материали, които могат да се рециклират), а в същото време имат и потенциал като енергийни 

източници. Прилагането на дейностите по третиране на отпадъци като повторна употреба и 

рециклиране са благоприятни за околната среда, водещи до отклоняване на отпадъци от депата.  

На територията на област Стара Загора функционират 6 депа за битови отпадъци. Съгласно данните 

на НСИ за 2018 г. цялото население на област Стара Загора, в т.ч. и община Казанлък е обслужено от 

системите за организирано сметосъбиране. Средно годишно на човек в областта се отчитат 405 кг 

събрани битови отпадъци, като това количество е увеличено, в сравнение с количеството през 2016 г., 

което е 297 кг/ч. 

През 2018 г. общо образуваните в общината битови отпадъци са 24041 т, съставляващи 18,4% от 

отпадъците генерирани в област Стара Загора. В общината няма директно депонирани отпадъци, т.е. 

всички битови отпадъци се третират предварително. За 2018 г. количеството на предварително 

третираните отпадъци е 23629 т, а останалите 411 т от отпадъците са предадени за рециклиране.  

В периода 2015-2018 г. количеството на образуваните в общината битови отпадъци значително се 

увеличава - от 6189 т през 2015 г. до 24041 т през 2018 г. Управлението на отпадъците е подобрено 

значително в последните години, тъй като от 2018 г. битовите отпадъци не се депонират директно, а 

се подлагат предварително на третиране/сепариране, като част от тях се насочва за използване/ 

рециклиране. Въведена е система за разделно събиране на твърдите битови отпадъците в град 

Казанлък. 

Важно значение за управлението на отпадъците в общината има етапната реализация на проект 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“. Целта на 

проекта е постигане високо ниво на опазване на околната среда в регион Стара Загора, в съответствие 

с националното и европейското законодателство в областта на управлението на отпадъците. Намалява 

се замърсяването на околната среда в областта. Вече се наблюдава нарастване на количеството на 

разделно събираните отпадъци и тяхното рециклиране. Въведена е ефективна система за съвременно 

управление на отпадъците. 

По посоченият проект до момента са изградени:  

► Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора, включващ „Регионално 

депо за неопасни отпадъци – гр. Стара Загора“ (електрозахранване ва площадката; 

захранващ водопровод; колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води до точка на 

заустване; довеждащ път от съществуващата инфраструктура до границите на РЦУО (закрито 
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компостиране); клетка 1 с полезен обем 1,2 млн. m3 на регионалното депо за неопасни 

отпадъци; вътрешни площадкови инсталации и съпътстващата инфраструктура, обслужващи 

клетка 1 на депото; електронна везна; административни и технически сгради; охранителни 

канавки, включително за мерки за мониторинг и защита на околната среда; пречиствателна 

станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битово-фекални води; резервоари за 

техническа вода, мониторингови кладенци и др.); 

► Система за улавяне на газовете; 

► Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци - Казанлък, планирана да обслужва 

общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж. Претоварната станция в Казанлък е важна част 

от регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Изградени са 

външни връзки за ПС (довеждаща инфраструктура и електрозахранване); довеждащ път до ПС 

Казанлък (реконструкция на съществуващ път до площадката и изграждане на нови участъци); 

заустване на пречистени отпадъчни води и площадка за шредиране и временно съхранение на 

„зелени“ отпадъци (използва се мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на 

площадката при необходимост); площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО; 

оборудван общински център за рециклиране. 

ПС Казанлък се намира в близост до старото депо. Тя е разположена върху 32 дка площ и има 

обособени три зони – приемна, производствена и складова. На ПС Казанлък се приемат твърдите 

битови отпадъци от общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня. Те се компресират, след което се 

извозват до регионалното депо. Изграден е общински събирателен център, където гражданите могат 

да предават разделно събрани отпадъци като хартия, стъкло, пластмаса и др., както и пункт за 

предаване на едрогабаритни отпадъци.  

Предвидено е изграждане на още три клетки на регионалното депо. Площадката, където е изграден 

Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора, е разположена извън урбанизираната 

територия в землището на с. Ракитница, община Стара Загора. Площадките за изграждане на 

претоварни станции са на територията на общините Казанлък, Гурково и Гълъбово. 

Очакван резултат към 2020 г. е постигане на регионалната цел за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците - дял на рециклиран отпадък в рамките на Регионалната система за управление на 

отпадъците – регион Стара Загора - 53,22 %. 

През 2019 г. е стартиран и към момента е изпълнен проект „Закриване и рекултивация на депо за 

твърди битови отпадъци в община Казанлък, с. Черганово, местност „Каракос“ - 67.62 дка сметище в 

местността „Каракос” в землището на с. Черганово“. Депото е закрито, а битовите отпадъци на община 

Казанлък се извозват в новото Регионално депо за област Стара Загора. Съществуващото казанлъшко 
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сметище за твърди битови отпадъци е закрито и рекултивирано. Средствата за финансиране на проекта 

са от ПУДООС и община Казанлък по инвестиционната й програма. 

На територията на общината се експлоатират следните съоръжения за третиране на отпадъци: 3 броя 

инсталации за предварителна обработка и преработка на пластмасови отпадъци и производство на 

гранулат или съответните пластмасови детайли; 3 броя инсталации за предварително третиране 

(сепариращи) на смесени битови отпадъци.  

Като проблем както за община Казанлък, така и за цялата област Стара Загора се очертават 

строителните отпадъци. Община Казанлък е заградила строителното депо, намиращо се в землището 

на с. Шейново, местност „Голяма Варовита“. Поставена е автомобилна везна (кантар), с цел 

контролиране и отчитане на постъпилото количество строителни отпадъци. Поставено е 

видеонаблюдение. Сключен е Договор - 06-86/23.04.2019 за изготвяне на проект за рекултивация чрез 

експлоатация на депото. За да бъдат изпълнени законовите разпоредби и направените предписания е 

целесъобразно проектът да бъде реализиран на два етапа: 

- Първи етап: Техническа рекултивация  

- Втори етап: Реализация на депо за неопасни инертни отпадъци 

Към 2020 г. тече процедура по преработка на Инвестиционен проект за рекултивация на депо „Голяма 

варовита“, с. Шейново, съгласно изисквания на РИОСВ. Изготвен е доклад до Общински съвет - 

Казанлък, с който се разрешава изготвянето на ПУП (Подробен устройствен план) - План за 

застрояване на Депо за неопасни (инертни, строителни) отпадъци, попадащо в ПИ с идентификатори  

83106.10.105, с НТП „За друг вид отпадъци“, 83106.10.95 с НТП „пасище“, 83106.10.88 с НТП 

„пасище“ и 83106.21.95 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Шейново, 

общ. Казанлък. 

Към настоящият момент те се депонират съвместно с битовите отпадъци в регионалното депо. Най-

близката площадка за предварително третиране на строителни отпадъци е в с. Скобелево, община 

Павел баня. Липсата на депо за строителни отпадъци води до неконтролирано изхвърляне на 

строителни отпадъци от граждани и фирми, формиране на нерегламентирани сметища главно на 

входовете и изходите на населените места, както и замърсяване на зелените площи в самите населени 

места. Това предполага в следващия планов период да се работи в посока инвестиции за решаването 

на проблема.  

Община Казанлък е постигнала високо ниво на преработване на отпадъците - 54% от общото 

количество, по информация на ИАОС относно изпълнението от общините на целите по чл.31, ал.1 на 

ЗУО към 2018 г. През 2018 г. Община Казанлък финализира проект за изграждане и въвеждане в 
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експлоатация на площадка за открито (аеробно) компостиране в редове на разделно събрани 

биоразградими отпадъци („Компостираща площадка“) с количество от 2000 тона/годишно. С помощта 

на компостиращата площадка се намалява количеството на депонираните биоразградими отпадъци. 

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

15. Енергийна мрежа, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и 

енергийна ефективност 

Основен източник на електроенергия за община Казанлък е общата електроенергийна система на 

страната. Съществуващата енергийна мрежа 20 kV е в добро състояние и напълно задоволява нуждите 

на населението и промишлеността от електрическа енергия. Мрежата с ниско напрежение (НН) 

380/220V също е в добро техническо състояние. Електрозахранването е реализирано на ниво ниско 

напрежение 20/0,4кV (НН).  

Всички населени места са електрифицирани с изградени трафопостове и разпределителни мрежи 

ниско напрежение. Общата трансформирана мощност в трафопостовете в селищата на община 

Казанлък е достатъчна, за да поеме съществуващите товари. В част от населените места 

електропреносните мрежи са физически и морално остарели. Енергийната система на общината 

включва:  

► електроразпределителна мрежа;  

► газоразпределителна мрежа;  

► локални отоплителни системи.  

Основните мощности на ВЕИ в общината са от вятърна енергия. ВтЕЦ, с мощност 50 MW е изградена 

през 2010 г., а ВтЕЦ „Контакт консул“, с мощност 22,5MW е изградена през 2012 г. И двете се намират 

в землището на с. Енина и представляват 90 % от общо инсталираните мощности на ВЕИ в общината.  

Централи за слънчева енергия са изградени през 2012 г. от „Би Си Ай холдинг“ АД. Фотоволтаични 

централи има в землищата на с. Черганово, с. Горно Дряново и с. Ясеново.  

В експлоатация от 2009 г. е фотоволтаичен парк на територията на фирма „Руно-Казанлък“ ЕАД с 

инсталирана максимална мощност от 170 KW. На територията на общината функционират още: ВЕЦ 

„Енина“ с мощност 1,02 MW (изградена на водите на река Енинска); ВЕЦ „Копринка“ с мощност 7 

MW (подязовирна ВЕЦ, която ползва денивелацията на водите на язовир „Копринка“), като 

средногодишното производство на електричество се равнява на 12,7 МВч.  

Изградените мощности по видове ВЕИ към 30.06.2018 г. са: ВЕЦ/Мощност MW - 8,0; ФтЕЦ/Мощност 

MW – 55,0; ВяЕЦ/Мощност MW – 72,5; ВИ общо мощност – 135,5; плътност MW/1000 кв.км – 214,03  
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Общината усвоява и енергията на топлата минерална вода. Находището в с. Овощник, с действащи 6 

геотермални сондажи, е предоставено от МОСВ на община Казанлък за ползване и управление.  

С оглед предизвикателствата, произтичащи от измененията на климата, както и поради 

необходимостта от намаляване на зависимостта на страната от внос на енергийни източници, ще се 

насърчава нарастването на дела на енергията от ВЕИ. Състоянието и развитието на енергийната 

система имат важно значение за развитието на икономиката, а достъпността на услугите, които се 

предлагат на населението и бизнеса до голяма степен влияят на стандарта на живот. При отчетеното 

ниво на обща и енергийна бедност в страната, енергийната политика има и своите ясни социални 

измерения. Енергийната политика има също и ясни териториални измерения, поради което 

изграждането на енергийната инфраструктура с всички мрежи и обекти трябва да бъде тясно обвързано 

с регионалната и устройствената политика на страната и с политиката по опазването на околната среда.  

Съгласно Програмата за енергийна ефективност на общината за периода 2021-2027 г. жилищният фонд 

в общината като цяло е остарял и амортизиран, което е предпоставка за слаба ЕЕ и лоши технически 

характеристики на значителна част от сградите. Ниската ЕЕ се дължи на липсата на изолации на 

покриви и стени, старо осветление с енергоемки светлоизточници, амортизирани отоплителни 

инсталации и др. На съвременните изисквания за ЕЕ отговарят преди всичко обектите, строени и 

реновирани през последните години, които са сравнително малък процент от всички сгради на 

територията на общината. По-голямата част от старите частни сгради и жилища в Казанлък се нуждаят 

от сериозни инвестиции за внедряване на мерки за ЕЕ. Този сграден фонд вероятно ще съществува 

още дълго и е необходимо да се вземат мерки за обновяването му, ако за всеки конкретен случай това 

е икономически оправдано. 

За отопление на сградите в общината се използват предимно електрическа енергия, локални 

топлоизточници или печки на дърва и въглища. Подобряването на топлоизолацията, подмяната на 

дограмите, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. 

могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%, което е приоритет на 

общинската енергийна политика. Към 2020 г. Община Казанлък разполага със 106 сгради, общинска 

собственост с РЗП над 250 кв. м., които подлежат на задължително обследване за енергийна 

ефективност. В гр. Казанлък се намират 53 от сградите, а в селата на общината също 53.  

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел. енергия и генератор на разходи в 

общинския бюджет. През 2017 г. е извършено обследване за енергийно ефективна реконструкция и 

модернизация на уличното осветление в 20-те населени места в община Казанлък. В доклада от 

енергийното обследване е направен анализ на съществуващата улична осветителна уредба в общината 

и са определени възможните енергоспестяващи мерки (ЕСМ). На територията на община Казанлък 
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има общо 9978 улични осветителни тела, в това число 3495 в град Казанлък и 6483 в останалите 

населени места. Мощността на лампите се изчислява на 777,440 kW. Към момента на енергийния одит 

277 броя осветители (3%) не работят, като тяхната мощност е 23 kW. Мерките за повишаване на 

енергийната ефективност в общината са свързани основно с оптимизиране на уличното осветление 

чрез въвеждане на системи за автоматично управление и подмяна на осветителните тела с 

енергоспестяващи.  

Енергийната политика на Община Казанлък следва да се насочи към прилагане на соларно осветление 

за фасади на обществени сгради, парково осветление и постепенното му въвеждане за уличното 

осветление. Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела 

с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии.  

Основните насоки на местната политика по енергийна ефективност са: 

► намаляване топлинните загуби в сградите, чрез подобряване на енергийните им 

характеристики; 

► използване на енергийните ресурси за отопление и охлаждане, чрез високоефективни системи; 

► подмяна на горивата с ниска ефективност; 

► създаване условия за насърчаване използването на ВИ на енергия; 

► намаляване емисиите на вредните газове; 

► модернизиране и автоматизиране на осветлението на общинските обекти, чрез използването на 

високоефективни източници на светлина и системи за контрол; 

В Стратегията са идентифицирани следните по-важни приоритети за постигане на ЕЕ в общината:  

► изграждане на информационна система за състоянието на ЕЕ и създаване на база данни за 

информация по мерки за ЕЕ с препоръчителен характер; 

► разработването и осъществяването на проекти за намаляване потреблението на енергия в 

производството на стоки и услугите;  

► подобряване енергийните характеристики на обществените и жилищни сгради и намаляване на 

топлинните загуби, чрез саниране (пълно или частично);  

► продължаване процеса на обследване на сгради с РЗП над 250 кв.м. и промишлени системи с 

общо годишно потребление над 3 000 MWh. 

► модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява нивото на осветеност 

и качеството на осветлението;  

► подобряване на цялостната ЕЕ при уличното осветление; 
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През програмния период 2014-2020 г. Община Казанлък е участвала с голям брой проекти по 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В резултат от 

това в общината са санирани 19 блока на обща стойност 16833260 лв. Това е значителен принос, който 

говори за последователна и целенасочена политика за енергийна ефективност в община Казанлък. В 

рамките на новия програмен период 2021-2027 г. ще бъдат предприети отново активни и методични 

действия от страна на общинска администрация Казанлък за повишаване активността при изпълнение 

на дейности за подобряване на ЕЕ в общината.  

В изпълнение на общинската политика по енергийна ефективност през периода 2021-2027 г. се 

предвижда кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради в гр. Казанлък по 

Националната програма за енергийна ефективност. 

Изводът, който се налага е, че общината трябва да продължи да въвежда мерки за повишаване 

енергийната ефективност на общинския сграден фонд и уличното осветление във всички населени 

места. Необходимо е и въвеждане на енергоефективни източници на отопление.  

16. Жилищна инфраструктура 

По данни на НСИ към 2019 г. в Община Казанлък са изградени 38534 жилища с 2870.5 хил. кв. м 

полезна площ от които 2215,1 хил. кв. м жилищна площ и 395,5 хил. кв. м спомагателна площ. Площта 

на кухните е 259,9 хил. кв. м. 

На човек от населението в общината за 2018 г. се пада 31.2 кв. м жилищна площ и 5.5 кв. м 

спомагателна площ. За периода 2014-2018 г. е налице увеличение на полезната площ на жилищата в 

общината – жилищна, спомагателна и площ на кухните (табл. 43). 

Таблица 43. Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в експлоатация новопостроени 

жилищни сгради и жилища в Община Казанлък (2014-2019 г.) 

Показател 
Мерна 

единица 
2014 г. 2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 

Жилищни сгради брой 18313 18365 18378 18411 18442 

По материал на външните стени на сградата  

стоманобетонни и 

панелни 
брой 481 530 540 571 

602 

тухлени брой 12025 12026 12029 12031 12031 

други брой 5807 5809 5809 5 809 5809 

Жилища  брой 38277 38406 38439 38 534 38664 

По брой на стаите  

едностайни брой 2578 2586 2592 2597 2598 

двустайни брой 13076 13139 13153 13202 13272 

тристайни брой 13781 13823 13832 13861 13907 
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Показател 
Мерна 

единица 
2014 г. 2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 

четиристайни брой 5946 5953 5956 5965 5976 

петстайни брой 1441 1447 1447 1450 1452 

с шест и повече стаи брой 1455 1458 1459 1459 1459 

Полезна площ кв. м 2838008 2855123 2859069 2870489 2884102 

жилищна кв. м 2195178 2205413 2207538 2215081 2485200 

спомагателна кв. м 387106 392135 393306 395482 398902 

площ на кухни кв. м 255724 257575 258225 259926 260926 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища  

Сгради  брой 27 31 13 33 31 

Жилища  брой 67 76 88 95 130 

Полезна площ  кв. м 6032 9839 3946 11420 13613 

в т.ч. жилищна  кв. м 4344 5154 2125 7543 10193 

Източник: НСИ, Регионална статистика 

Към 31.12.2018 г. средната полезната площ на едно жилище в общината е 74.5 кв. м (средно за Област 

Стара Загора – 71.77 кв. м и за страната – 73.27 кв. м). В периода 2014-2018 г. увеличението на площта 

на едно жилище е минимална. 

Обитаваните жилищни сгради по данни от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 

г. в общината са 12 353 и представляват 68.0% от жилищния сграден фонд в общината (средно за 

област Стара Загора 67.3%). По населени места се наблюдават значителни различия (табл.44). Най-

малък дял на обитаваните жилищни сгради (под 50% от общият брой на жилищните сгради в тези 

населени места) са в селата Средногорово и Голямо Дряново, а най-висок – в гр. Крън, с. Копринка и 

с. Горно Изворово (над 80%). За отбелязване е, че в гр. Казанлък 25.4% (1525 бр.) от жилищните сгради 

са за временно обитаване (вили). Сравнително висок е броят и делът на жилищните сгради за временно 

обитаване в Горно Черковище, Бузовград, Енина, Кънчево. 

В селата на общината стойностите на показателите са близки, но малко по-ниски от тези в градовете. 

Жилищната площ на човек от населението в градовете е 31.2 кв. м, а в селата на общината – 31.1 кв. 

м; спомагателната площ в градовете на човек от населението е 5.5, докато за селата тя е 5.4 кв. м.  

Таблица 44. Жилищни сгради по вид 

Населени места Общо 

Вид на сградата 

жилищна 

обитавана 

жилищна 

необитавана 

жилищна за 

временно 

обитаване (вила) 

жилищна за 

колективно 

домакинство 

община Казанлък 18179 12353 3988 1826 12 

гр. Казанлък 6001 3724 747 1525 5 

с. Бузовград 1038 743 242 50 3 

с. Голямо Дряново 332 143 189 - - 
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Населени места Общо 

Вид на сградата 

жилищна 

обитавана 

жилищна 

необитавана 

жилищна за 

временно 

обитаване (вила) 

жилищна за 

колективно 

домакинство 

с. Горно Изворово 187 152 31 4 - 

с. Горно Черковище 914 580 198 136 - 

с. Долно Изворово 309 229 80 - - 

с. Дунавци 340 246 94 - - 

с. Енина 1331 859 431 41 - 

с. Копринка 880 750 129 1 - 

гр. Крън 1284 1046 235 3 - 

с. Кънчево 422 336 52 34 - 

с. Овощник 779 578 200 - 1 

с. Розово 570 430 137 3 - 

с. Ръжена 440 342 97 1 - 

с. Средногорово 394 119 275 - - 

с. Хаджидимитрово 527 415 111 1 - 

с. Черганово 475 363 102 10 - 

с. Шейново 788 593 191 4 - 

гр. Шипка 791 472 304 12 3 

с. Ясеново 377 233 143 1 - 

Област Стара Загора 88947 59891 25039 3980 37 

Източник: НСИ, Област Стара Загора. Преброяване на населението и жилищния фонд - 2011 г. 

През 2019 г. 572 от наличните в община Казанлък жилища са държавна и общинска собственост, 224 

жилища са частни на юридически лица, а 37868 са частни на физически лица. В периода 2016-2019 г. 

броят на жилищата държавна и общинска собственост остава непроменен, докато броят на частните 

жилища на юридически лица се увеличава с 81 бр., а на частните на физически лица с 49 бр. 

Жилищата на 1000 души от населението са 573,37, а средния брой лица на едно жилище – 1,74.  

Към 2020 г. общината се нуждае от нови общински жилища, които да използва за настаняване на 

жители на общината, които се нуждаят от подслон. Нужни са също урегулирани поземлени имоти, 

които да бъдат предоставяни за изграждане на нови жилищни сгради. Същевременно при последното 

преброяване е констатирано че 3988 жилищни сгради в общината са необитаеми, като над 700 са в 

Казанлък. Следвайки принципите на устойчивото развитие в периода до 2027 г. е необходимо да се 

планират мерки за използване на наличния годен сграден фонд. 

В периода 2014-2020 г. община Казанлък изпълнява проект „Изграждане на социални жилища“ на 

обща стойност 1288120,54 лв. по ОПРР 2014-2020, по който се предвижда изграждането на пет 

двуетажни двуфамилни къщи.  

17. Административен капацитет  
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Община Казанлък е втората по големина и значимост община в област Стара Загора. С оглед 

предоставяне на качествени административни услуги на гражданите и бизнеса, общинската 

администрация прилага утвърдени модели и механизми в своята работа и се стреми да надгражда и 

повишава капацитета на своите служители.  

В състава на общината влизат 20 населени места, заедно с общинския център гр. Казанлък. От тях 16 

са кметства (Бузовград, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Копринка, Крън, 

Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново, Шипка и Ясеново), а 3 

от населените места имат кметски наместници (Голямо Дряново, Горно Изворово и Средногорово).  

Общински съвет Казанлък (мандат 2019-2023) се състои от 37 общински съветника, представители на 

4 политически партии и 1 местна коалиция. Общинският съвет се ръководи от председател и двама 

заместник-председатели и има сформирани 8 постоянни комисии: 

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт; 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси; 

3. Комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред; 

4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост; 

5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания; 

6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт; 

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда; 

8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на 

контрол върху актовете, издадени от органите на местната изпълнителна власт.  

Със свое решение Общински съвет Казанлък избира Обществен посредник (омбудсман), който 

съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното 

самоуправление и местната администрация и представя мотивирани предложения за промяна на 

съществуващата практика на административното обслужване на гражданите. Дейността на 

обществения посредник е публична и е насочена към подобряване качеството на административните 

услуги и повишаване на правната култура на гражданите. 

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт. Той е първостепенен разпоредител с 

бюджета на общината, упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и 

представлява общината като юридическо лице. При осъществяване на дейността си кметът на 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
148 

общината се подпомага от четирима заместник-кметове, които назначава за срока на мандата си, в 

съответствие с одобрената структура на общинската администрация. 

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската 

администрация за точното спазване на нормативните актове. Звеното за „Вътрешен одит” е на пряко 

подчинение към кмета на общината, съгласно изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния 

сектор, както и главният архитект. Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за 

законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината.  

Организацията на дейността на общинска администрация Казанлък, функциите и организационната 

структура на основните административни звена, както и взаимодействието й с гражданите и с другите 

органи на власт се определят от Устройствен правилник на общинска администрация Казанлък. 

Правилникът цели да осигури ефективната дейност на администрацията в съответствие с изискванията 

на нормативната уредба. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, 

подзаконовите нормативни актове и решенията на общинския съвет; подпомага общинския съвети и 

кмета при осъществяване на правомощията им и осигурява технически дейността им; извършва 

дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.  

Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на 

законност, бързина, достъпност, комплексност и икономичност на производството по предоставянето 

на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица 

административно обслужване. Тя е обща и специализирана, като общата администрация осигурява 

технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и 

извършва дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица. 

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на 

органите на местната власт. Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, 

координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и 

осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в 

нормативните актове и устройствения правилник.  

От 01.01.2021 г. общата численост на общинска администрация – Казанлък е 145 щатни бройки. 

Числеността на звената, подпомагащи дейността на общинската администрация (по бюджетна бланка) 

е 122.  
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Таблица 45. Структура и численост на общинска администрация – Казанлък 

Структурни звена и длъжностни наименования 

Численост на 

персонала 

(брой) 

Изборни длъжности, заместник-кметове и кметски наместници - 24 

Кмет  1 

Заместник-кмет 4 

Кметове на кметства  16 

Кметски наместници  3 

Пряко подчинени на кмета на община Казанлък - 16 

Секретар на община 1 

Старши експерт „Връзки с обществеността и протокол“ 1 

Старши експерт „Сътрудник на кмета“ 1 

Началник кабинет на кмета 1 

Главен архитект 1 

Главен счетоводител  1 

Главен експерт „Сигурност и управление при кризи и ОМП“ 1 

Звено за вътрешен одит 3 

Отдел „Култура и туризъм“ 6 

Обща администрация - 37 

Дирекция „Финанси и бюджет“ 13 

Отдел „ГРАО“ 6 

Отдел „Административно обслужване“ 11 

Отдел „Правно-нормативно обслужване, ЧР и ОП“  7 

Специализирана администрация - 68 

Отдел „Устройство, планове, проектиране и кадастър “ 9 

Отдел „Екология и транспорт“ 7 

Отдел „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ 8 

Отдел „Икономика по управление на собствеността“ 8 

Дирекция „Местни приходи“ 14 

Отдел „Проекти с външно финансиране“ 8 

Отдел „Образование и стратегическо планиране“ 6 

Отдел „Социални дейности“ 8 

Структурни звена, подпомагащи дейността на  

общинската администрация - 122 

Звено „Обслужване на общински сграден фонд“ 26 

Звено „Управление при кризи и ОМП“ 8 

Звено „Други дейности по икономиката“ 12 

Звено „Паркинги и кратковременно паркиране“ 12 

Звено „Екологичен контрол“ 30 

Звено „Администрация в кметства и кметските наместничества“ 24 

В допълнение към Устройствения правилник, дейността на общинската администрация се основава и 

на следните други нормативни документи  

► Етичен кодекс, който определя правилата за поведение на служителите в администрацията и 

има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал 
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► Вътрешни правила за спазване на нормите на Етичния кодекс на служителите от общинска 

администрация Казанлък, които имат за цел да защитят интересите на обществото чрез 

създаване на гаранции, че служителите изпълняват правомощията и задълженията си етично и 

почтено при спазване на Конституцията и законите и работят за повишаване общественото 

доверие в общинска администрация. 

► Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Казанлък, 

които имат за цел да регулират взаимодействието на звената при осъществяване на 

административното обслужване и последователността на извършваните от тях действия. 

► Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Казанлък, 

с които се цели удовлетворяване правото на всеки гражданин за достъп до обществена 

информация 

► Стратегия за управление на риска, с която се цели идентифициране, оценяване и контролиране 

на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане на 

целите на общината и е предназначена да даде разумна увереност, че целите ще бъдат 

постигнати. 

► Харта на клиента, чрез която общината поема ангажимент да спазва общите стандарти за 

качество на административното обслужване, като предоставяне на ясна и точна информация в 

услуга на гражданите, относно предоставяните от администрацията услуги; подпомагане на 

гражданите да разбират и защитават правата си и да изискват по-добро обслужване; 

предоставяне на качествено административно обслужване; осигуряване на максимална 

достъпност на услугите; ограничаване на условията и предпоставките за корупционни действия 

и прояви от страна на служителите;  

► Политика на община Казанлък за защита на личните данни 

Община Казанлък прилага принципите на системите за финансово управление и контрол (СФУК) на 

бюджетните и извънбюджетните средства, съгласно изискванията на закона за държавния вътрешен 

финансов контрол и правилника за приложението му. Въведени в действие са основните процедури, 

работни инструкции и документи, регламентиращи основните административни процеси, принципи 

на управление, организационна структура на общината, взаимовръзките между отделните контроли, 

свързани с финансовото управление. 

Община Казанлък е разработила и изпълнява следните по-важни програмни и стратегически 

документи в периода 2014-2020:  

► Общински план за развитие на община Казанлък за периода 2014-2020 г. 
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► Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Казанлък за периода 2014-

2020 г. и изменение 

► План за защита при бедствия, приет през 2019 г. 

► Краткосрочна и дългосрочна програма по чл.10 от ЗЕВИ 

► Програма за енергийна ефективност на община Казанлък 

► Инвестиционна програма на община Казанлък 

► Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 

► Стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2016-2020 г. 

► Общински план за младежта; 

► Общинска програма за закрила на детето; 

► Програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на община Казанлък 

► Общинска стратегия за демографско развитие на община Казанлък; 

► Общ устройствен план на община Казанлък 

През 2005 г. общинска администрация Казанлък е една от първите, която внедрява система за 

управление на качеството ISO 9001. Традициите и опитът на общината по прилагане на инструменти 

и системи за управление на качеството, както и експертната компетентност на служителите, логично 

водят до решение на ръководството да потърси възможност за подобрение на изпълнението чрез 

цялостно управление на качеството (TQM). Взето е решение за участие в инициативата на Института 

по публична администрация, Оперативна програма „Добро управление“ и Министерски съвет за 

масово прилагане на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка (CAF) в 

обновената му версия CAF 2013 в българската държавна администрация. CAF е въведен в община 

Казанлък през март 2020 година. 

Административното обслужване в община Казанлък се осъществява от „Център за административно 

обслужване” (ЦАО), в сградата на община Казанлък; отдел „ГРАО“; дирекция „Местни приходи“; 

кметствата и кметските наместничества на територията на общината. В непосредствена близост до 

ЦАО, отдел „ГРАО“ и Дирекция „Местни приходи“ има осигурен паркинг за леки автомобили, 

включително за хора с увреждания, като мястото е обозначено със съответния знак и е разположено 

до достъпните входове на сградата. 

Предложения, сигнали и жалби могат да се подават на място в администрацията, на е-мейла на 

общината, по пощата, чрез куриер, чрез системата за сигурно електронно връчване и интернет-

страницата на общината.  

Общината предоставя електронни административни услуги, изискващи електронна идентификация, 

както следва: 
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► през сайта https://www.kazanlak.bg/cat-427.html , достъпни чрез КЕП; 

► през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ 

- https://egov.bg/wps/portal/ , достъпни чрез ПИК и КЕП. 

На територията на общината функционират следните структури: 

► дирекция „Бюро по труда“, гр. Казанлък 

► изнесено работно място Казанлък (ТД на НАП – Пловдив) 

► дирекция „Социално подпомагане“, гр. Казанлък 

► общинска служба по земеделие Казанлък   

► ТП Държавно горско стопанство Казанлък 

► Институт по розата и етеричномаслените култури Казанлък, част от ССА 

► Гражданска администрация и административно обслужване (ГРАО) 

► Национален осигурителен институт (НОИ), филиал гр. Казанлък 

► Районно управление „Полиция“, Казанлък 

► Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Казанлък 

► Районен съд Казанлък 

► Районна прокуратура Казанлък 

► Агенция по вписванията Казанлък 

► Митническо бюро (обслужван транспорт – сухопътен) 

► ВиК ЕООД Стара Загора, клиентски център Казанлък 

► Център за специализация и професионална подготовка при Академия на МВР, гр. Казанлък 

► Военно формирование 22180 Казанлък (сухопътни войски) 

В община Казанлък работят следните общински предприятия:    

► Общинско предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата“ 

► Общинско предприятие „Кухня-майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня“ 

Община Казанлък традиционно поддържа интензивни контакти с редица международни партньори. В 

основата на международното сътрудничество стоят дългогодишни връзки с побратимени и 

партньорски на общината градове. В рамките на установените контакти се реализират различни 

съвместни инициативи и проекти – младежки и ученически обмени, концерти, фестивали, изложби, 

проекти в сферата на социалните дейности, спортни събития и икономически форуми. 

Община Казанлък е побратимена със следните градове: Надканижа, Унгария; Кремона и Кацаго Сан 

Мартино, Италия; Верия, Гърция; Сент Ерблен и Грас, Франция, Кочани, Република Северна 

Македония; Фукуяма и Мунаката, Япония; Толиати, Русия; Търговище, Румъния; Луксор и 

https://www.kazanlak.bg/cat-427.html
https://egov.bg/wps/portal/
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Александрия, Египет; Дзинан, Китай; Блида, Алжир; Джунгнанг-гу, Сеул, Южна Корея. Договори за 

приятелство има със следните градове: Дидимотика, Гърция, Стеенокерцел, Белгия; Е Ле Роз, 

Франция; Загатала, Азербайджан; Ломжа, Полша.  

Община Казанлък е член на международната организация „Кметове за мир“, включваща над 4000 

града по цял свят, както и на Мрежата на средноголемите европейски градове и на Мрежата на 

побратимените градове, основана през 2011 година в град Сент-Ерблен, съвместно с други общини от 

Ирландия, Испания и Румъния. В последните години община Казанлък участва активно в 

разнообразни международни представяния на страната ни, в международни инициативи за 

насърчаване на местното икономическо развитие, както и в редица мероприятия, организирани от 

институциите на ЕС в страната и чужбина. 

През 2019 г. общината се включва в Програмата „Градски дневен ред на ЕС“, партньорството „Култура 

и културно наследство“, което има за цел да промотира растеж, качество на живот и иновации в 

европейските градове. На среща в Берлин на 21-22 февруари 2019 г. представители на общината 

презентират новите идеи за развитие на района, в частност проекта „Светът на траките“. След 

поредица от работни срещи с координаторите на „Градски дневен ред“ община Казанлък е включена 

в подтема „Дисонантно наследство“ с конкретна цел - социализация на паметника на връх „Бузлуджа“. 

Една от планираните дейности на местно ниво в подтема „Дисонантно наследство“ включва 

разработване на „Туристическа Концепция на община Казанлък“. Стратегическият документ ще 

набележи цели за развитие на устойчив и конкурентоспособен туризъм, съобразен с териториалните 

особености и специфика на община Казанлък. Ще бъдат включени конкретни дейности за успешното 

интегриране и приобщаване на паметника на връх „Бузлуджа“.  

Община Казанлък има изключително голяма активност в подготовката и изпълнението на проекти, 

насочени към изпълнение на политиките на общината в различни области. Създаден е самостоятелен 

отдел „Проекти с външно финансиране“ в администрацията за изготвяне, управление, наблюдение и 

контрол на проектите. Експертите от отдела са преминали обучения във връзка с изпълняваните от тях 

функции. Натрупаният капацитет в периода 2014-2020 г. в управлението на проекти по оперативни 

програми е важно предимство и потенциал на общината за привличане на инвестиции и по новите 

оперативни програми за периода 2021-2027. 

За периода 2014-2020 общината изготвя и управлява успешно 14 проекта финансирани с подкрепата 

на оперативните програми. 
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Таблица 46. По-значими проекти в периода 2014-2020 

№ Име на проекта Стойност в лв. 

1. Интегриран градски транспорт в Казанлък- I етап 3690050 

2. Светът на траките 8657364 

3. Независим живот в община Казанлък 499765,52 

4. Техническа помощ за община Казанлък 105674,27 

5. Дъга на толерантността 215108,99 

6. Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък 90134 

7. Обновяване на градската среда 5655048,59 

8. 
Обновяване на образователната инфраструктура в 

община Казанлък 
9504532,06 

9. 
Развитие на услуги за деинституционализацията на 

грижите за деца 
531800 

10. 
Изграждане на дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства 
586890,99 

11 Патронажна грижа в община Казанлък (1) 366536,48 

12. Патронажна грижа в община Казанлък (2) 392411,48 

13. Изграждане на социални жилища 1288120,54 

14. Интегриран градски транспорт в Казанлък- 2 етап 1606992,42 

 Общо 33190429,34 

Извън оперативните програми за периода 2014-2020 г. община Казанлък е изпълнила и други проекти, 

финансирани със средства от: 

► ПУДООС – 11 проекта на обща стойност близо 2 млн. лева 

► НДЕФ – 4 проекта на обща стойност близо 1770000 лева 

► НП „Красива България“ - 3 проекта на обща стойност близо 590000 лева  

► Финансов механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм – 4 проекта на обща стойност 

близо 3958000 лева 

► По други национални програми и фондове – над 10 проекта на обща стойност близо 200000 

лева.  

Към месец януари 2021 година в процес на изпълнение са 21 проекта.   

Интернет страницата на Община Казанлък е изключително добре структурирана, съдържа 

изчерпателна и актуална информация в следните рубрики – за общината, администрация, общински 

съвет, актуално, дейности, услуги.  

18. Връзки на община Казанлък със съседни територии извън 

административните й граници 

Голямо значение за региона има исторически възникналата връзка „София–Пирдоп–Златица–

Карлово–Казанлък–Сливен–Бургас“, определена в НКПР 2013–2025 г. като второстепенна паралелна 
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ос. Тя обхваща както автомобилен път, така и едно от трите основни железопътни трасета в 

направление „изток–запад“ в страната. Традиционно тази второстепенна ос подкрепя интеграцията и 

взаимодействието на градовете по нея и има важно регионално значение. Градовете по нея ще бъдат 

положително повлияни след развитието на Главната Централна ос „север–юг“ с тунела под връх 

„Шипка“. 

Съгласно НКПР, градовете от трето ниво – центровете с регионално значение в територията на 

областите, каквито са Сливен, Ямбол, а също и Казанлък, действията ще се насочат към развитие и 

поддържане на сектори, генериращи висок растеж, подобряване на качеството и поддържане на 

пространствената цялост на системите за социални, здравни, образователни и културни услуги, 

доизграждане на транспортната, инженерно-техническата и цифровата инфраструктура за 

подобряване на мобилността, комуникативността и достъпа до услуги. Развитието на тези градове и 

разширяването на техните агломерационни зони ще увеличи ролята им на стимулатори на 

вътрешнорегионалното развитие. 

Културното наследство на територията на Югоизточен регион е стимулатор на икономически растеж. 

Интегрираният подход е водещ при опазването на културното наследство и изисква при изследването 

и стратегическото планиране за региона да се търси пространствена интеграция на културното 

наследство със съседните общини. Вътрешният потенциал на културните ресурси и индивидуалните 

преимущества на Югоизточен регион са основа на материалните и нематериалните културни връзки 

между териториите на различни нива (местност, урбанизирана територия, район, регион). 

Изграждането на местна инфраструктура, обновяването на дейностите, насочени към възстановяване 

и подобряване на културното и природното наследство в селските територии и ландшафт, са 

потенциали за растеж и устойчивост на региона. 
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Фигура 13. Възможности за сдружаване на общини в ЮИР за прилагане на ИТИ 

 

Източник: ИТСР на ЮИР 

Културното пространство на Югоизточен регион включва: „Античност“, „Българско 

Средновековие“, „Византия“, „Османската империя“, „Възрожденска архитектура“, „Архитектура на 

XX век“, „Природни и култови феномени“, „Подводна археология и потънали селища“, Царският 

некропол на тракийския град Севтополис – разширение на Казанлъшката тракийска гробница, 

„Антични крепости и черноморски колонии“, „Антични селища Хелиополис/Теополис-Обзор, 

Месембрия-Несебър, Анхиало-Поморие, Аполония- Созопол, Деултум/Дебелт“, „Гробници и долмени 

в Странджа – Заберново, Малко Търново, Русокастро, Калово“, „Природен парк Странджа“, 

„Традиции и обичаи – Нестинарство“, „Археологически резервати“, „Архитектурни обекти и 

комплекси – Несебър, Созопол“. Предлагането на туристически пакети от „висок клас“ с възможност 

за комбиниране на голф, подводна археология и яхтен туризъм, съчетани с посещения на културни и 

природни забележителности във вътрешността на региона (Долината на Тракийските владетели) и 

обединяване на културните ценности на територията и в акваторията на региона следва да се 

разглеждат във всички аспекти на националното пространствено развитие. 

Друга връзка с потенциал за развитие е с гр. Стара Загора по отношение развитие на иновационни 

центрове и дейности, индустриални научни изследвания, научноизследователски и технологични 

изследвания.  
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19. Взаимовръзки на анализа с резултатите от проведения хоризонтален 

социално-икономически анализ на регионите на национално ниво и 

ИТСР. Заключения 

Социално-икономическият анализ на районите в страната очертава основните изводи и тенденции в 

тях и дава прогнози за развитие до 2027 г. Той обхваща цялата страна и всички административно - 

териториални и статистически единици. Извършено е сравнение в развитието на общините, областите, 

районите и страната, както и сравнение спрямо аналогични райони в ЕС. От населените места са 

анализирани само онези, които имат специфични характеристики и функции и играят важна  роля в 

провеждането на политиката за регионално и пространствено развитие, за икономическото, 

социалното и териториалното сближаване. 

Изводите от Анализа на регионите и заключенията в ПИРО очертават обвързаността между двата 

документа. На национално и регионално ниво са отбелязани следните резултати и тенденции: 

► В НКПР групата градове-центрове от трето йерархично ниво, градове с регионално значение в 

територията на областите, обхваща 28 града (20 областни центъра и 8 други градове), в това 

число и Казанлък. Това са средни градове над 30 хил. д., като критериите за избора на тези 

градове са: подходящо местоположение в територията на регионите, демографска големина и 

стабилност, налични функции с регионално значение в развитието на икономиката, социалната 

сфера, образованието, науката, културата. Тези градове-центрове от трето ниво са разположени 

сравнително равномерно в територията на страната и регионите и биха могли да подпомагат 

добре центровете от второ ниво. Без да са окръжни центрове градовете Асеновград, Казанлък, 

Димитровград, Дупница и Горна Оряховица се развиват успешно и дори надминават някои от 

окръжните градове, което се дължи основно на развитието на промишлеността и създадените 

там работни места в новооткрити предприятия.  

► В територията на общините в повечето случаи е налице подчертан моноцентризъм, тъй като в 

повечето общини има един град и той е центърът на общината, който осигурява покриване на 

първичните потребности от услуги. Този град концентрира население, икономически, социални 

и културни функции. При по-голям град център на община той осигурява услуги и на съседни 

общини и има ролята на център от по-високо йерархично ниво. 

► една от главните меридиални оси по направление север-юг е т.нар. централна ос (Русе-Велико 

Търново-Габрово-Стара Загора-Хасково-Кърджали-Маказа-Александруполис), част от 

транспортен коридор, свързващ страната ни с Румъния и Гърция. Тази основна ос притежава 

много добро урбанизационно развитие с големите и средни градове и агломерационни ареали 

от север на юг – Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Казанлък, Стара Загора, 
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Димитровград, Хасково, Кърджали. Нейното развитие се засилва благодарение на 

осъществения презграничен преход Маказа-Комотини, но преминаването през Стара планина 

все още е трудно. Забавя се реализирането на тунел при Шипка и подобряването на трасето през 

Хаинбоаз, което би интензифицирало това направление. 

► Агломерационни ареали на големи и средни градове в територията на собствената община и 

отчасти в съседни общини са 29 броя, в това число и Казанлък. Това са потенциални 

агломерационни образувания, които биха могли да се формират при наличие на благоприятни 

условия.  

► Демографската ситуация не предполага оптимистични прогнози. Населението продължава да 

намалява, което е резултат на намалената раждаемост, повишената смъртност, емиграционните 

процеси, променения семеен модел и поведение след 1989 г. Това има дълготрайно въздействие 

и се отразява върху развитието на всички социални системи и услуги и всички сектори на 

икономиката. Продължава процесът на застаряване на населението в страната, характерен за 

по-голямата част от страните в Европа. Неблагоприятни са тенденциите в структурата на 

населението, като това в трудоспособна възраст (между 15 и 64-годишна възраст) намалява 

значително, а абсолютният и относителен дял на населението на възраст над 65 години 

нараства. 

► Пазарът на труда в страната показва известно подобрение. Налице е нарастване на коефициента 

на икономическа активност и на коефициента на заетост.  

► Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира върху размера и качеството 

на трудовите ресурси. Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда 

с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на 

заетите, поражда необходимостта от насърчаване на ученето през целия живот. 

► добре развита мрежа от училища с добра материална база в училищата. Като проблем се 

очертава неадекватните на пазара на труда умения на завършилите висше и професионално 

образование. Потенциал има в преструктурирането на професионалните училища и 

разширяване на дуалната форма на обучение в тях, повишаване качеството на висшето 

образование и неговата приложимост на пазара на труда, въвеждане на ИКТ в образователния 

процес и разширяване обхвата на продължаващото образование.  

► За 2019 г. най-голям брой продължават да бъдат микропредприятията (от 0-9 заети), което е 

92.47% (2017г.) от общия брой предприятия в нефинансовия сектор, непрекъснат темп на 

нарастване броя на МСП и на заетите в тях, явна тенденция на повишаване на обема на ЧПИ с 

натрупване на национално ниво, макар и бавно. Най-ускорен темп на нарастване на 

производителността на труда се отчита в индустрията, като 70% от всички разходи за НИРД на 
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национално ниво са в производствената сфера. Потенциал има в насочването към 

високотехнологични производства в първичния и вторичен сектори на икономиката, обвързване на 

бизнес-наука и образование в модерни центрове за стимулиране на стартиращи компании за 

иновации, експортно ориентирани и с висока добавена стойност на продукцията.  

► Атрактивността на българския туризъм се формира от богатото културно –историческо 

наследство, природни ресурси, разнообразни пейзажи, качествени услуги и добра транспортна 

достъпност/свързаност.. 

► Добре развитата мрежа от обекти на здравеопазването и осигуреният 30 минутен изохрон за 

спешна помощ на всички населени места в страната гарантират равнопоставен достъп до 

здравни услуги на населението. Има недостиг на медицински специалисти и сестри в здравните 

заведения, нисък е делът на общопрактикуващи лекари.   

► Увеличаващи се разходи в сферата на социалното осигуряване, подпомагане и грижа. 

Социалната система покрива широк спектър от услуги, предоставени в общността и в 

специализирани институции за нуждаещите се групи от населението и ориентирани към 

пълноценно удовлетворяване на потребностите им в среда, по-близка до домашната. 

► Ниският дял на населението, занимаващо се със спорт или друг вид физическа активност, 

неравномерно изградената мрежа от спортни обекти и съоръжения в страната и в големите 

градове, ниското качество на предлаганите услуги в достъпни за широката публика спортни 

центрове, недостатъчното финансиране на спортните обекти, събития и дейности за 

поддържане на укрепваща здравето физическа активност затрудняват постигането на целите за 

подобряване на жизнеспособността и здравето на нацията.  

► Културните прояви и културните институции са с богати традиции, а ролята на културата като 

фактор за подобряване качеството на живота и за постигане на устойчиво развитие 

непрекъснато нараства.  

► Добре развитата електропреносна мрежа с междусистемни връзки със съседните страни, 

постигнатите позиции по целите за повишаване на енергийната ефективност са предпоставка 

за енергийната сигурност на страната.   

► Степента на отвеждане на отпадъчните води сред най-ниските в Европа; има сериозно 

изоставане в пречистването на отпадъчните води и постигане на съответствие с изискванията 

на ДПГОВ. Изключително високо ниво на загуби на вода, сред най-високите в Европа. 

Възможностите са в изграждане на нови, подмяна и/или реконструкция и модернизация на 

мрежите и съоръженията на водоснабдителната система и доизграждане и/или реконструкция 

и модернизация на канализационните системи и ПСОВ;  
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► Нарастване на участието на ВЕИ в енергийния баланс на страната. Използването на ВЕИ да се 

насочи към децентрализирано производство на енергия от ВИ, предимно за собствени нужди и 

присъединяване към мрежите с по-ниско напрежение, което ще намали разходите за пренос.   

► Газопроводната мрежа има нужда от развитие. Необходимо е и увеличаване на дела на 

газифицираните домакинства до набелязаната цел до 30% до 2020 г.. 

► Широколентовият достъп до интернет е един от основните инструменти за подобряване на 

икономическото и социално благосъстояние на населението и за преодоляване на 

териториалните дисбаланси в страната и в общината. Разпространението на широколентовия 

достъп позволява и прави лесно достъпни икономическите и социалните ползи от 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ), свързани и с преодоляване на 

пречките в разстоянието и развитието, особено на по-отдалечените населени места. Като 

проблеми се очертава, че малка част от населението притежава основни умения в областта на 

цифровите технологии; ограничено внедряване на цифровите технологии в дейностите на 

МСП, изоставане в развитието на цифровата икономика поради недостатъчни цифрови, 

комуникационни и предприемачески умения на гражданите и задълбочаване проблема с 

недостига на квалифицирана работна сила във високотехнологични дейности.  

► Наличието на административен капацитет в месните власти за усвояване на средства по 

оперативни програми и натрупването на инвестиции с икономически и социален характер, 

подкрепени от оперативните програми, са важно условия за растежа на териториалните 

единици. С съществува зависимост между големината на общината и броя реализирани 

проекти, като по-големите общини реализират повече проекти.  

Съгласно ИТСР, възможностите/потенциалите за развитие на Югоизточния регион за 

планиране включват:  

► Изграждане на индустриални и високотехнологични зони и паркове.  

► Доизграждане на транспортната и цифровата инфраструктура с конкурентни параметри.  

► Благоприятен инвестиционен климат за вътрешни и чужди инвеститори.  

► Подобряване на връзките на образованието и научно-изследователската и развойната дейност 

с бизнес дейностите в региона.  

► Разнообразяване на туристическия продукт и удължаване на туристическия сезон чрез 

съчетаване на морския туризъм с допълнителни туристически дейности във вътрешността на 

региона – културно-исторически, спа, природен, селски, ловен, винен, еко туризъм; засилване 

на международния туристически маркетинг в подкрепа на регионалния туризъм.  
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► Използване на възможностите за интегрирано развитие и обновяване на градовете като 

катализатор за развитие на агломерационните им ареали.  

Основни изводи и заключения от анализа в ПИРО на община Казанлък са: 

► Географското местоположение, климата, минералните води, природните забележителности и 

чистата природа са потенциал, който благоприятства развитието на община Казанлък и я прави 

привлекателна за живеене от древността до днес;  

► Тенденцията за намаляване броя на населението в общината е забавена в последните пет 

години, като темпът е 2 пъти по-нисък, в сравнение със средните темпове на намаление в 

страната; 

► Въпреки намаляването на броя на населението в общината (главно в по-малките населени 

места) са се запазили 10 жизнеспособни села с население над 1000 жители, които осигуряват 

балансираност на селищната мрежа и имат потенциал да се развиват като вторични 

териториални центрове; 

► Важен фокус на политиката на общината за периода 2021-2027г. трябва да е задържане и 

привличане на млади хора в общината. Освен професионална реализация, младите хора очакват 

по-добри алтернативи за свободното си време, спорт, култура, образование; 

► Естественият прираст е отрицателен и коефициентите на възрастова зависимост в общината 

показват тенденция на застаряване на населението, което би могло да създаде проблеми във 

функционирането на социалната система; 

► Гъстотата на населението е по-висока от средната за страната и благоприятства използването и 

развитието на местния потенциал на цялата територия на общината; 

► При средногодишния брой регистрирани безработни лица през периода 2016-2020 г. се 

наблюдава трайна тенденция на намаление, ако се изключи влиянието на КОВИД пандемията 

през 2020 г. (през първото полугодие на 2020 г. броят на безработните лица се увеличава със 

726 лица и достига до 1864 при 1138 в края на 2019 г. Коефициентът на безработица се повишава 

от 3,3% до 5,4%. Младежката безработица е 15,6% и е необходимо да се планират мерки за 

преодоляването й. От подкрепа се нуждаят и безработните лица над 50 г., които са 31,1%. 

► Делът на работещите в индустриалните предприятия в общината е двойно по-голям от средния 

в страната и е доказателство за утвърждаването на Казанлък като национален 

машиностроителен център. В индустрията се създава 75% от добавената стойност в общината 

и се осигуряват 66% от работните места. Политиката за икономическо развитие на общината 

трябва да се насочи едновременно към модернизиране и технологично обновяване на 
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производствата и повишаване на професионалната квалификация на работната сила в 

съответствие с нуждите на конкретното предприятие; 

► Големият брой на микропредприятията ги определя като важни за икономическата и 

социалната стабилност на общината; 

► Развитието и модернизирането на индустриалните производства в общината се очертава като 

важен стратегически приоритет в периода 2021-2027г., който е тясно свързан със социалното 

равновесие в общината и превръщането й в привлекателна за живот и бизнес; 

► Темповете на по-бързо нарастване на средната работна заплата в общината, в сравнение с тези 

в страната са предпоставка за привличане на професионално подготвена работна сила от други 

райони и общини; 

► Необходимо е индустриалните дейности да се ориентират към внедряване на иновации и 

разработване на нови продукти, конкурентни на европейския и световния пазар. В тази връзка 

следва да се търси взаимодействие между образователните институции, научните институти и 

университетите и индустриалните предприятия. Има нужда от създаване на център за 

изследвания в общината, чиято дейност да намира пряко приложение в производството; 

► Развитието на новата индустриална зона е фактор за привличане на инвестиции в града, за 

настаняване на иновативни промишлени предприятия, за развитие на зелени производства;  

► Предприятията които са инвестирали в ДМА като основа за технологично обновяване следва 

да се подкрепят за придобиване на професионална квалификация на работещите за адаптиране 

към промените в производствения процес. 

► Отглеждането на маслодайни култури и производството на етерични масла за козметиката и 

фармацевтичната промишленост са емблематични за общината и са нещо като бранд не само в 

национален, но и в международен мащаб. Тези дейности следва да се запазят и развиват и в 

бъдеще, каквото е и очакването на гражданите, НПО и бизнеса в общината изразено в 

проведените анкетни проучвания; 

► Туризмът се развива с добри темпове в последните години. Казанлък е на картата на световното 

културно наследство. Територията на общината е център на тракийското културно наследство 

и се утвърждава като туристически център. Траките са втората по важност бранд линия на 

общината, която все още не се използва пълноценно за развитие на целогодишен туризъм, 

въпреки че водещи туроператори вече включват Казанлъшката гробница в маршрутите си. 

Подходящо е създаването в общината на център за реставриране и консервация на недвижими 

културни паметници, които се нуждаят от грижи, за да бъдат социализирани. 

► В сферата на образованието е направена важна крачка с въвеждането на дуалното образование 

и откриването на Технически колеж. Очакванията са дуално образование да се въведе и в 
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сферата на туризма, който изпитва проблеми с кадрите. Ремонтът и повишаването на 

енергийната ефективност на образователната инфраструктура, както и запазването на 

функциониращи училища и детски градини са допринесли за задържане на млади хора в селата. 

Тази дейност е допринесла за превръщането на общината в по-добро място за живеене. 

► Прилагането на интегрирани инвестиции за градско развитие е довела до видими и значими 

резултати в центъра на град Казанлък, които могат да се надградят в бъдеще, като обхванат 

нови зони в града;  

► Общинската администрация е натрупала административен капацитет за управление на 

мащабни проекти и този опит следва да се използва ефективно и в периода 2021-2027 г;  

Като проблеми, които търсят решение, се очертават:  

► ремонта/подмяната на водопроводната мрежа и намаляване на загубите при преноса на питейна 

вода, особено в малките населени места; 

► изграждане на канализационни мрежи в населените места; 

► ремонт на общинската пътна мрежа и прилагане на мерки за подобряване на мобилността 

между населените места и общинския център , вкл. мерки за подобряване на обществения 

пътнически транспорт; 

► Необходимо е дейностите за благоустрояване на населените места, и подобряването на 

мобилността да обхванат всички населени места, а не само общинския център. 

20. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и 

национално значение 

Към настоящия момент се открояват следните по-големи и важни приоритети/проекти, изведени в 

ИТСР на ЮИР, които пряко или косвено засягат община Казанлък и чието изпълнение ще повлияе 

благоприятно развитието на общината в дългосрочен план:   

► Създаването на нови индустриални зони с фокус към инвеститори в логистични бази и 

екологично чисти, високо технологични производства, които създават устойчива заетост и 

гарантират високо заплащане, е важен фактор за развитие на Югоизточен регион. През периода 

2021–2027 г. се очаква да бъдат обособени редица нови производствени терени, част от които 

вече са с определени локализации и предстои обособяването им в парцели за бизнес и 

индустрия, изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура, в т.ч. 

изграждане на нова Индустриална зона – Казанлък.  

► Изграждане на скоростен обходен път на Казанлък;  

► Изграждане на скоростен път „Русе–В. Търново–Ст. Загора–АМ „Марица“;  
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► Изграждане на тунел под връх Шипка, със стартирала процедура и очаквани ресурси от ОП 

„Транспортна свързаност 2021–2027“; залегнал и в ИТСР на СЦР  

► С подкрепата на ЕК ще бъде изготвен Териториален план за справедлив преход на територията 

на област Стара Загора, който ще очертае стратегическата рамка за управление на инвестициите 

по линия на Европейския фонд за справедлив преход с оглед преодоляване на социално-

икономическите ефекти от декарбонизиране на икономиката в областта. 

► подкрепа на туристическата инфраструктура, реставрация и консервация на недвижими 

културни ценности от архитектурното наследство, модерен маркетинг и реклама. 

► откриване на нови филиали на висши учебни заведения в региона съгласно Националната карта 

на висшето образование, която ще определя профилната и териториалната структура на 

висшето образование по професионални направления и специалности от регулираните 

професии.  
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21. SWOT анализ 

СИЛНИ СТРАНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

(външни фактори) 

- Благоприятно географско разположение на 

общината в централната част на страната; 

- Добри републикански пътни и жп връзки с 

областния център и съседните общини и 

региони; 

- Тенденция на задържане на хората в 

общината и осигуряване на работна сила за 

развитие на икономиката; 

- Наличие на села с над 1000 и 2000 жители - 

основа за балансирано разпределение на 

населението на територията на общината и 

използване на целия икономически 

потенциал на територията; млади хора 

остават да живеят в селата; 

- Индустрията е водещ икономически сектор, 

утвърдил Казанлък като машиностроителен 

център;  

- Произведените индустриални продукти са 

със запазено място на световните пазари; 

- Висок дял на заетите в индустрията (69%, 

което е два пъти повече отколкото средното 

за страната), които имат практически опит в 

индустриалните производства; 

- Направените разходи за придобиване на 

ДМА са основа за технологично обновяване 

и разширение на производствата; 

- Добри климатични, почвени условия и 

традиции в отглеждането на маслодайни 

култури; 

- Развито производство на розово и 

лавандулово масло, с добра реализация в 

страната и чужбина; 

- Наличие на функциониращ Институт по 

розата и етеричномаслените култури; 

- Наличие на развиваща се Индустриална зона 

Казанлък - основа за привличане на 

инвестиции и настаняване на нови 

производствени дейности; 

- Привличане на квалифицирана работна ръка 

от други райони на страната, поради по-

високите темпове на нарастване на 

работната заплата в общината (в сравнение 

със средните за страната);  

- Привличане на млади хора от други общини 

и региони, които да учат в колежа по 

машиностроене и професионалните 

гимназии; 

- Привличане на чуждестранни инвеститори и 

настаняване на нови иновативни 

производства в Индустриалната зона; 

- Подкрепа на бизнеса за развитие на 

дейности с висока добавена стойност; 

- Развитие на целогодишен международен 

туризъм чрез предлагане на туристическия 

продукт на международни изложения и 

реклама на туристическите обекти извън 

страната; 

- Създаване на общ туристически продукт за 

района „Долината на розите“, в който да 

участват общините в обхвата на района; 

- Възможност за ИТИ в областта на различни 

видове туризъм; 

- Създаване на условия за български 

университети да извършват научно-

изследователска и развойна дейност в 

предприятията/индустриалната зона в град 

Казанлък; 

- Технологично развитие и модернизиране на 

предприятията в община Казанлък, чрез 

участие и реализация на проекти, 

финансирани по програми на ЕС; 

- Подобряване материалната база на обекти на 

здравната инфраструктура (общинска 

болница, ДКЦ, детски ясли и др.); 

образователната инфраструктура (училища, 

детски градини и др.); социалната 

инфраструктура и инициативи за 
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- Развито професионално средно и висше 

образование (създаден колеж по 

машиностроене) - основа за добра 

професионалната подготовка на работната 

сила; 

- Наличието на колеж е предпоставка за 

развитие на приложна научно-

изследователска дейност и иновации; 

- Стартирал процес на саниране и обновяване 

на образователната инфраструктура; 

- Значим културен и природен потенциал за 

развитие на вътрешен и международен 

туризъм и изградени нови атракции; 

- Развит познавателен и еко-туризъм;  

- Запазени културни традиции, привличащи 

интерес в страната и чужбина; 

- Наличие на останки от късноантични и 

средновековни крепости в района  на с. 

Бузовград и град Крън, които се нуждаят от 

проучване, консервация и социализиране, за 

да засилят още повече туристическия 

интерес към общината; 

- Наличието на извори с минерална вода - 

основа за развитие на спа туризъм; 

- Стартирали дейности за използване 

потенциала на яз. Копринка и връх Бузлуджа 

за развитие на туризма в общината; 

- Стартирал процес на газификация на 

бизнеса и бита; 

- Натрупан опит от общинската 

администрация и бизнеса в управлението на 

проекти, финансирани със средства от 

европейските фондове; 

- Приет Общ устройствен план - основа за 

привличане на инвестиции и отчитане на 

териториалните аспекти и ограничения при 

насочването им; 

- Налична актуална кадастрална карта на град 

Казанлък, с. Шейново, с. Енина и всички 

землища на територията на Община 

Казанлък; 

- Функционираща общинска болница, ДКЦ и 

филиал на спешна медицинска помощ, 

осигуряващи здравни услуги за населението; 

привличане на квалифицирани кадри в тези 

сфери;  

- Разширяване на възможностите за висше 

образование в общината чрез акредитиране 

на нови специалности и сътрудничество с 

бълг. и чуждестранни университети; 

- Изграждане на тунел под Шипка, който ще 

открие възможност за по-добра свързаност 

със съседни райони и привличане на 

допълнителна работна ръка; 

- Привличане на инвестиции за изграждане на 

западен обходен път на общинския център; 

- Привличане на инвестиции за обновяване и 

модернизиране на междуселищния 

транспорт и развитие на екологични форми 

на транспорт; 

- Създаване на условия за представяне и 

популяризиране на културното наследство: 

събития, форуми, национални и 

международни; 

- Финансиране разработването на нова 

оптимизирана транспортна схема за 

автомобилното движение и обществения 

транспорт в общината; 

- Популяризиране и реклама на 

производствата на местната индустрия на 

подходящи национални и международни 

форуми; 

- Привличане на инвестиции за запазване на 

художествените традиции на Казанлък като 

„град на художници“; 

- Създаване на Национален център за 

реставрация и консервация на движими и 

недвижими паметници на културата, който 

да подпомага реставрирането и 

социализацията на културното наследство в 

община Казанлък; 

- Разработване на интегрирани стратегии за 

развитие на периферните територии 

съвместно със съседни общини; 

- Сътрудничество със съседни общини за по-

добро управление на горските ресурси 

предвид сходни проблеми за решаване; 
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- Традиция в развитието на спорт в различни 

направления; 

- Организиране на разнообразни форми на 

занимания в читалищата в общината; 

- Високи нива на ПЧИ в областта. 

- Реализиране на дейности за адаптиране към 

климатичните промени; 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ/ОПАСНОСТИ 

- Отрицателен естествен прираст и 

застаряване на населението, което с времето 

ще създаде натиск върху социалната система 

и ще породи липса на работна сила за 

икономиката на общината; 

- Високо ниво на детската смъртност; 

- Липса на работни места в малките населени 

места; 

- НПП на 1 зает в предприятията на общината 

за 2018 г. е два пъти по-ниска от средната за 

страната, което очертава нужда от 

въвеждане на иновации, технологично 

обновяване и развитие на нови производства 

с висока добавена стойност; 

- Влошено състояние на общинската пътна 

мрежа, осигуряваща връзките на населените 

места с общинския център и помежду им, 

както и в самите населени места; 

- Остаряла водопроводна мрежа с големи 

загуби при доставка на питейна вода; 

- Недоизградена канализационна мрежа 

особено в малките населени места; 

- Неравномерно покритие на територията на 

общината с лекарски практики и наличие на 

население с ограничен достъп до здравни 

грижи; 

- Остаряло и амортизирано оборудване и 

апаратура в болничните заведения в 

общината; 

- Недостатъчно подготвени кадри за 

туристическия сектор, вкл. по туристически 

маркетинг и мениджмънт; 

- Липсва кадастрална карта на част от 

населените места в общината; 

- Миграция и емиграция на млади хора от 

общината в други градове и в чужбина; 

- Финансова криза, породена от Covid - 19 

пандемията може да създаде пречки за 

икономическото развитие на общината в 

средносрочен план; 

- Негативно влияние на климатичните 

промени върху развитието на 

традиционното земеделие в общината; 

- Негативно въздействие на климатичните 

промени върху биоразнообразието; 

- Зачестяване на нетипични валежи и др. 

метеорологични проявления, създаващи 

риск за повреди и разрушаване на 

материални активи- публични и частни; 

- Липса на достатъчно финансови ресурси за 

ремонт на общинските пътища, 

осигуряващи достъпа до общинския център, 

както и финансови ресурси за подобряване 

на ВиК мрежата; 

- Недостиг на квалифициран медицински 

персонал; 

- Изоставане на процеса на въвеждане на 

електронното управление и предлагането на 

електронни услуги за населението и бизнеса; 
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- Негативни нагласи на населението към 

развитието на общината, поради слаба 

информация и публичност; 

- Недостиг на квалифициран медицински 

персонал (лекари, медицински сестри и 

акушери); 

- Липса на специализирана общинска база в 

културната сфера за концертни изяви, и 

театрална дейност; 

- Недостатъчни инвестиции в ИКТ сектора; 
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II. ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА 

При определянето на стратегическите цели и приоритетите за развитие на община Казанлък в периода 

2021-2027 г. са отчетени промените в законодателството на ЕС за периода 2021-2027 г., залегнали в 

общия регламент за прилагане на европейските структурни и инвестиционни фондове, както и целите 

и областите на подпомагане от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Стратегията за развитие на 

общината е синхронизирана с Европейската стратегическа рамка на кохезионната политика, с което 

изпълнението й ще има принос както за намаляване на икономическите, социалните и териториалните 

различия между българските и европейските региони, като същевременно ще допринася за опазване 

на културното наследство и традиции, като част от културното разнообразие в ЕС. 

Взети са предвид промените в националното законодателство за регионално развитие като е 

предложена стратегия за интегрирано развитие на общината при засилен териториален подход. 

Отчетени са наличните местни потенциали, включително като основа за прилагане на интегрирани 

териториални инвестиции. Направеният анализ за икономическото, социалното и екологичното 

развитие е послужил за основа от една страна за определяне на силните страни и сравнителни 

предимства по отношение на бъдещото развитие, както и на слабите страни и актуалните проблеми и 

техните териториални измерения, които ще бъдат решавани с приетата стратегия за развитие. 

Отчетено е изпълнението на стратегическите цели и приоритетите на Общинския план за развитие на 

община Казанлък за периода 2014-2020 г., както и очертаната необходимост от запазване на някои 

цели и приоритети за развитие и през периода 2021-2027 г., с цел надграждане и устойчивост на 

постигнатите резултати. 

Интегрираното градското развитие е определено като ключов фактор за развитието на общината, като 

се отчита ролята на Казанлък като градски център. На основа на постигнатото в периода 2014-2020 г. 

по отношение развитието и утвърждаването на град Казанлък като административен, икономически, 

образователен и културен център е отбелязан значителен напредък, който  рефлектира положително 

върху икономическото, социалното развитие и услугите за населението. Надграждането на 

постигнатото в предстоящия планов период при прилагане на интегриран подход и отчитане на 

териториалните аспекти би очертало дългосрочна устойчива перспектива за запазване жизнеността на 

общината, редуциране на негативните демографски процеси, привличане на инвестиции и повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика.  
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Съответствието на ПИРО с изискванията, залегнали в стратегическите насоки на национално ниво и 

законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, най-общо се насочват към намаляване 

на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт. 

В по-широк контекст, ПИРО адаптира на местно ниво ключови теми за развитие от Кохезионната 

политика на ЕС, като е постигната съгласуваност и с общите цели на Стратегията „Към устойчива 

Европа 2030“, Териториалният дневен ред на ЕС 2030 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2050. 

ПИРО е част от общата система от стратегически документи, установена със законодателни актове и 

в рамките на националната политика за регионално развитие, интегрираща регионалното и 

пространствено развитие. При разработването му са отразени предвижданията на Националната 

програма за развитие „България 2030 г.“, ИТСР на ЮИР 2021-2027 и други секторни стратегии на 

национално ниво. Това води до постигане на по-значим ефект и ефикасност на стратегическите цели 

за развитие на общината, обусловено от подхода на планиране, от използването на механизмите за 

партньорство и координация между заинтересованите страни и общи инструменти за финансово 

подпомагане. 

Специфичните цели на ЕФРР и КФ за периода 2021-2027 г., застъпени в предложенията за нови 

регламенти са: 

Цел 1. По-интелигентна Европа, чрез иновации, дигитализация, икономическа трансформация и 

подкрепа на малкия и средния бизнес - целта е насочена към насърчаване и развитие на капацитета за 

проучвания, иновации и въвеждане на нови технологии, дигитализация, повишаване 

конкурентоспособността на МСП, интелигентна специализация и икономическа трансформация. 

Необходимост от ориентация към иновации, технологично обновяване, научна и изследователска 

дейност е отчетена в направения анализ по отношение икономическото развитие на община Казанлък. 

Цел 2. По-зелена Европа без въглерод, прилагаща Парижкото споразумение и инвестираща в 

енергийно преструктуриране, възобновяеми източници, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, 

адаптиране към климатичните промени, превенция и управление на рисковете - целта е свързана с 

прилагане и подкрепа на мерки за енергийна ефективност, използване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници, развитие на интелигентни енергийни мрежи и системи, складиране на енергия 

на локално ниво, адаптиране към климатичните промени, превенция на рисковете и устойчивост на 

бедствия, устойчивото управление на водите, преход към кръгова икономика, развитие на зелената 

инфраструктура в градската среда и намаляване на замърсяването.  

Цел 3. По-свързана Европа чрез повишаване на мобилността и регионална ICT свързаност - 

дейностите, които ще се подпомагат от европейските фондове са повишаване на дигиталната 

свързаност, развитие на устойчива, интелигентна и интермодална национална, регионална и местна 
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мобилност, включваща подобрен достъп до TEN-T и трансгранична мобилност, устойчива 

мултимодална градска мобилност. одобряването на местната мобилност, развитието на екологични 

форми на транспорт, дигиталната свързаност са част от очертаните нужди по отношение на бъдещото 

развитие на община Казанлък.  

Цел 4. По-социална Европа, осигуряване на европейския стълб на социални права и подкрепяне на 

качествената заетост, образование, умения, социално включване и равен достъп до здравни грижи - 

целта е насочена към засилване на ефективността на пазарите на труда и достъпа до качествена заетост, 

чрез развитие на социални иновации и инфраструктура, подобряване на достъпа до качествени услуги 

в образованието, засилване на социално- икономическата интеграция на маргинализираните 

общности, чрез мерки за интеграция, включващи жилищни и социални услуги, достъп до здравни 

услуги чрез развитие инфраструктура, включваща първична помощ. 

Цел 5. Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на 

градските, селските и крайбрежните зони и местни инициативи - по тази цел фондовете на ЕС ще 

подпомагат дейности за интегрираното социалното, икономическото и екологичното развитие, 

културното наследство и сигурността в градските зони, местно развитие, културно наследство и 

сигурност, включително за селските ареали, водено от общността местно развитие; 

Цели Европа 2030  

Важен документ на ЕС, определящ политиката в областта на политиката за борба с климатичните 

промени и енергийната ефективност е Европа 2030. Поставените цели за 2030 г. на ЕС, свързани с 

климатичните промени, енергетиката и енергийната ефективност са: 

► Намаляване най-малко с 40% на емисиите на парникови газове от нивото през1990 г.; 

► Дял на енергията произведена от ВЕИ най-малко 32%; 

► Повишаване на енергийната ефективност най-малко с 32,5%; 

Тези цели насочват ЕС по пътя на трансформация към нисковъглеродна икономика са в сърцето на 

Европейската зелена сделка във връзка с ангажиментите на ЕС към глобални действия за климата в 

рамките на Парижкото споразумение. Поставените цели са ориентир при определянето на политиките 

за регионално и местно развитие, които трябва също да дадат принос за постигане на общите цели на 

ЕС. 

Национална програма 2030:  

► Стратегически цел 1 - Ускорено икономическо развитие  

► Стратегическа цел 2 - Демографски подем   

► Стратегическа цел 3 - Намаляване на неравенствата  
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За реализирането на стратегическите цели са предвидени целенасочени интегрирани политики и 

интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие: 

Ос 1. Иновативна и интелигентна България - Основният фокус на тази ос на развитие е 

повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и трансформирането й в 

икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж, както и възприемането и прилагането 

принципите на кръговата икономика. Осигуряването на качествено образование за всички през целия 

живот, засилването на професионалното образование, повишаването на ролята на науката в 

икономиката на страната, паралелно с осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови 

продукти на пазара и развитието на иновативни предприятия, има потенциала да създаде 

високотехнологична индустриална база и да изведе икономиката на нова и по-добра пазарна позиция. 

Важен фокус на политиката е повишаването и развитието на качеството на човешкия капитал. В нея 

са включени следните приоритети:  

► Приоритет 1 Образование и умения  

► Приоритет 2 Наука и научна инфраструктура  

► Приоритет 3 Интелигентна индустрия   

Ос 2. Зелена и устойчива България - Основният фокус на тази ос на развитие е устойчивото 

управление и опазването на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на 

икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост и качеството на средата така 

че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани в дългосрочен план. В нея са 

включени следните приоритети: 

► Приоритет 4 Кръгова и нисковъглеродна икономика  

► Приоритет 5 Чист въздух и биоразнообразие  

► Приоритет 6 Устойчиво селско стопанство  

Ос 3. Свързана и интегрирана България - Основният фокус е осигуряване на предпоставки за 

повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са 

подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, 

стъпвайки на специфичния местен потенциал. Усилията за подобряване на качеството на пътната 

инфраструктура в страната, както и за осигуряването на по-ефективни транспортни услуги и безопасна 

универсална мобилност, ще бъдат продължени. Включва следните приоритети: 

► Приоритет 7 Транспортна свързаност  

► Приоритет 8 Цифрова свързаност  

► Приоритет 9 Местно развитие  
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Приоритетът „Местно развитие“ има изключително териториална насоченост, в основата на която 

стои конкретната територия със своите специфични дадености и потребности. Основната цел на 

приоритета е използване и развитие на местния потенциал и дадености за решаване на проблемите и 

задоволяване на специфичните местни нужди. Ще се прилагат механизми за териториално фокусиране 

на интервенциите, които чрез интегриран подход ще позволят да бъде оползотворен местният 

потенциал по-най-добрия начин. Реализирането на интегрирани териториални инвестиции, както и 

прилагането на воденото от общността местно развитие ще позволи да се постигнат синергийни 

ефекти от реализираните интервенции.  

Ос 4. Отзивчива и справедлива България - Оста на развитие е фокусирана върху изграждането на 

ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите 

на гражданите. Включва следните приоритети: 

► Приоритет 10 Институционална рамка  

► Приоритет 11 Социално включване  

Ос 5. Духовна и жизнена България - Тази ос на развитие е ориентирана към отделния индивид и 

повишаването на качеството му на живот. Основен фокус се поставя върху подобряването на здравния 

статус на населението, като ключова характеристика на качеството на живот и условие за включването 

в заетост и социална активност. Приоритетите са: 

► Приоритет 12 Здраве и спорт  

► Приоритет 13 Култура, наследство и туризъм  

Интегрираният подход е ключов за политиките, които ще се прилагат в периода 2021-2027 г. 

Синергията на политиките прилагани в различни сектори ще допринася за постигане на по-осезаем 

териториален ефект и ще насърчават сътрудничество за преодоляване на проблемите.  

Актуализирана Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., 

която включва следните стратегически цели:   

► Териториално сближаване – чрез подобряване на свързаността на всички нива, укрепване на 

мрежата от градове-центрове и развитие на трансгранично, междурегионално и 

транснационално сътрудничество. 

► Икономическо сближаване - чрез подкрепа за развитие и подобряване качествата на 

регионалните потенциали и опазване на околната среда. 

► Социално сближаване - чрез създаване на равностойни условия за развитие и реализация на 

човешкия капитал. 
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Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югоизточен регион за 

планиране от ниво 2 (проект) 

Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югоизточен регион за планиране 

определя общата политическа, пространствена, икономическа и тематична рамка за развитието на 

региона в новия програмен период 2021-2027 г. Стратегията отчита предвижданията на секторните 

стратегии на регионално ниво в областта на икономическото развитие, здравеопазването, 

образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, 

широколентовите комуникации, туризма и околната среда. Отчетени са определените насоки за 

бъдещо развитие в регионален аспект, публикувани в европейски и национални стратегически 

документи за периода след 2020 г. В ИТСР на Югоизточен регион са определени следните приоритета 

и цели: 

Приоритет 1: Подкрепа за интелигентна и динамична икономика на Югоизточен регион 

Постигането на устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на конкурентоспособна 

икономика има ключова роля при създаването на условия за подобряване качеството и стандарта на 

живот на населението в региона. Изграждането, поддържането и достъпът до съвременни научни 

инфраструктури, внедряването на нови технологии и прилагането на иновации е най-сигурният път за 

повишаване на конкурентоспособността на региона. Ще се работи и в посока на създаване на нови 

индустриални зони с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо 

технологични производства, които създават устойчива заетост и гарантират високо заплащане и са 

важен фактор за развитие на региона. Приоритета включва следните цели: 

► Специфична цел 1.1 Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации за 

въвеждането на модерни технологии  

► Специфична цел 1.2 Развитие на синя икономика, туризъм и селско стопанство с повишена 

добавена стойност  

Приоритет 2: Подобряване на образователното равнище на населението и качеството на живот 

в Югоизточен регион  

Приоритетен фактор за интегрираното развитие на региона е постигането на подобрено качество на 

човешкия капитал чрез подобряване на образованието, здравеопазването и социалните услуги и чрез 

повишаване на общото културното ниво, водещо до формиране на активно, предприемчиво и добре 

образовано гражданско общество с ясна визия и осъзнатата мисия за развитието на региона. 

Инвестициите в човешки ресурси следва да осигурят нов подход към проблемите на квалификацията, 

образованието и обучението, продиктуван от мащабите на настъпващите в Европа и света 

икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и 
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демографското напрежение, породено от намаляването и застаряването на населението. Ще се 

акцентира на подобряване на здравните услуги на всички нива в извънболничната и болничната 

помощ. Специфичен фокус на политиката ще остане изграждането и/или рехабилитацията на 

техническа инфраструктура в местата, които все още не успяват да предложат на населението 

качествени условия за живот. Включва следните цели: 

► Специфична цел 2.1 Инвестиции в човешки ресурси  

► Специфична цел 2.2 Подобряване на здравната, социалната, културната и спортна 

инфраструктура и достъпа до услуги  

► Специфична цел 2.3 Изграждане и/или рехабилитация на техническа инфраструктура  

► Специфична цел 2.4 Чиста околна среда  

Приоритет 3: Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и 

крайбрежните региони  

Неравномерният темп на развитие е естествен елемент на териториалните процеси навсякъде, както и 

в Република България. Интегрираното развитие на важните опорни центрове от регионално и 

национално значение (градовете от второ и трето ниво) и подобряване качеството на тяхната среда и 

агломериращите им функции, като носители на растеж, e цел, която остава актуална и през този планов 

период. Друг сериозен инструмент за насърчаване социално-икономическото развитие на граничните 

региони е трансграничното сътрудничество. Включва следните цели: 

► Специфична цел 3.1 По-добре свързан регион чрез подобряване на мобилността и 

регионалната свързаност на ИКТ  

► Специфична цел 3.2 Укрепване на полицентричната мрежа от селища в ЮИР  

► Специфична цел 3.3 Развитие на трансграничното и транснационално сътрудничество 

1. Визия, стратегически цели и приоритети за развитие на община 

Казанлък за периода 2021-2027 г. 

В периода 2014-2020 г. е приложена цялостната система за докладване на наблюдението и оценката на 

изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. От изготвените годишни доклади за 

наблюдение на изпълнението и на Междинната оценка за изпълнението на ОПР, направена през 2017 

г. е видно, че индикаторите за оценка изпълнението на стратегическите цели и приоритети на плана се 

изпълняват, като се реализира непрекъснат напредък. Въпреки това, по отношение на икономическото 

развитие, развитието на туризма, професионалното образование, протичащите процеси не са 

достигнали своята крайна цел в дългосрочен план и ще продължат и през плановия период 2021-2027 

г. Определените нови стратегически цели и приоритети за развитие са продължение на тези през 
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периода 2014-2020г., като се залага на по-динамичното интегрирано развитие и надграждане на 

постигнатите резултати, при отчитане на териториалните различия, свързаните с тях дефицити и 

специфика. Същевременно са отчетени и промените в националната стратегическа рамка за периода.  

1.1. Визия за развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г. 

Визията за развитие на община Казанлък отразява специфичния потенциал на общината и насоките за 

бъдещото й развитие. Тя задава целите, в рамките на които са дефинирани различни приоритети за 

постигане на желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените отношения  

Община Казанлък - предпочитано място за живот, бизнес и инвестиции, с възможности за 

реализация на младите хора, интелигентен растеж, иновации и изследвания, утвърден 

национален и международен център на индустрията и туризма, със съхранена природа и 

уникални традиции, с благоустроени, витални и свързани населени места. 

1.2. Стратегически цели и приоритети 

Главна стратегическа цел 2021-2027 

Постигане на високи темпове на устойчив интелигентен икономически растеж, базиран на 

конкуренти индустриални предприятия и целогодишен туризъм, качествено професионално 

образование и превръщане на общината в привлекателно място за живеене и бизнес, 

образователно и културно средище с възможности и потенциал за реализация на младите хора 

със запазена природна среда. 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3 

Технологична трансформация 

на икономиката, постигане на 

високи темпове на устойчив 

интелигентен икономически 

растеж, на основа на научно 

изследователска и приложна 

дейност в помощ на бизнеса и 

утвърждаване на град 

Казанлък, като значим 

индустриален, културен, 

Подобряване на условията за 

живот и инвестиционната 

привлекателност посредством 

устойчиво развитие на 

общината на основа на 

подобряване на транспортната 

и цифрова свързаност, 

опазване на околната среда и 

адаптиране към промените в 

климата. 

Подобряване на условията за 

развитие на спорта, на 

социалните и 

административните услуги, 

предоставяни от компетентна, 

отговорна и обърната към 

нуждите и очакванията на 

обществото общинска 

администрация. 
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туристически и образователен 

център. 

  

Изведени са следните основни приоритети за постигане на стратегическите цели 

Приоритет Формулировка на приоритета 

Приоритет 1 
Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на 

общинската икономика 

Приоритет 2 
Развитие на културния и природен потенциал на общината, като основа 

за целогодишен туризъм 

Приоритет 3 
Развитие на устойчива градска мобилност и подобряване качеството на 

транспортната инфраструктура  

Приоритет 4 Подобряване на цифровата свързаност 

Приоритет 5 Опазване на околната среда и управление на ресурсите 

Приоритет 6 
Модернизиране на социална и здравна инфраструктура и подобряване 

качеството на предлаганите услуги 

Приоритет 7 Развитие на капацитета на общинската администрация 

Приоритет  Интегрирано градско развитие 

От направеното анкетно проучване сред гражданите и бизнеса за целите на определянето на 

стратегията за бъдещо развитие на общината е видно, че за 5 от приоритетите на Общинския плана за 

развитие на общината, изпълнявани в периода 2014-2020 г. анкетираните са посочили, че е необходимо 

изпълнението им да продължи и през настоящия период 2021-2027 г., като се планира надграждане на 

постигнатите резултати, с оглед постигане на устойчивост. Това се налага, тъй като процесите на 

развитие не са приключили, а същевременно е създадена база за постигане на високи темпове на 

промяна. 

Фигура 14. Приоритети от ОПР 2014-2020, които да продължат и в периода 2021-2027 
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Показателно е, че участници посочват като приоритет, чието изпълнение и надграждане трябва да 

продължи и занапред „Опазването на околната среда и развитието на екологична 

инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност“.  

„Динамичното развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена 

конкурентоспособност“ е също в „челната тройка“ в отговорите. „Развитието и модернизацията на 

техническата инфраструктура, създаването на условия за растеж и повишаване ефективността на …“, 

„Съхраняването и социализацията на културното наследство, развитието на устойчив туризъм“, 

„Намаляването на бедността и подобряването на системата от социални услуги“ също са получили 

оценката на анкетираните за продължаване в периода 2021-2027г. 

По информация подадена от населените места на територията на общината, очакванията са основните 

инвестиционни дейности през следващите 7 години да бъдат насочени към: 

с. Бузовград – асфалтиране на улици, изграждане на бордюри; подмяна на ВиК мрежата; саниране и 

подмяна на дограмата на ОУ „В. Левски“ и филиал на ДГ „Пчелица“; подмяна на дограма и ремонт на 

покрив на здравната служба и НЧ „Любен Каравелов-1921“; обновяване на спортната база; изграждане 

на нови автоспирки 

с. Голямо Дряново – цялостно асфалтиране на вилната зона и преасфалтиране на улиците в селото; 

подобряване организацията на движението, включително закупуване на нови пътни знаци; подмяна на 

водопроводната мрежа; изграждане на водонапорна кула за подобряване налягането на водата; 

изграждане на канализация и локална пречиствателна станция; външна изолация, ремонт на сцена и 

отопление на читалищния салон; изграждане на спортна инфраструктура (мини футболно игрище, 

волейболно игрище и площадка за фитнес на открито) 

с. Горно Изворово – преасфалтиране и поставяне на бордюри на главната улица; преасфалтиране на 

центъра на селото и изграждане на кръгово движение; подновяване на водопроводната мрежа 

с. Горно Черковище – довършване асфалтирането на улици и поставяне на бордюри; възстановяване 

и укрепване на пешеходен мост №4; поставяне на бордюри на централната алея на гробищния парк; 

подмяна на тръбите за питейна вода; изграждане на чешма на Турското гробище; поставяне на 

канализационни тръби; прихващане от двете страна на р. Гюрля с канализационни тръби и отвеждане 

в единен водохващащ резервоар; изграждане на отводнителен канал (ул. „Средна гора“) за отвеждане 

на дъждовната вода; саниране, подмяна на ВиК и ел. инсталация, поставяне на видеонаблюдение и 

допълнителни осветителни тела в двора на ОУ „Св. Климент Охридски“; ремонт на сградата и подмяна 

на покрива на здравната служба, включително поставяне на видеонаблюдение; ремонтни дейности по 

НЧ „Отец Паисий-1905“ (саниране на пенсионерски клуб, зала за младежи и тренировъчна зала; 
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подмяна на дограмата на читалищния салон; видеонаблюдение); рехабилитация на спортно игрище 

(ограждане на футболния стадион, изграждане на съблекалня и чешна, озеленяване около игрището); 

възстановяване на Караджовата чешма; довършване на оградата на гробищния парк и разширяване на 

пътя към него; почистване и бетониране на завоите, където има положени бетонови тръби на деретата 

и поставяне на съответна маркировка; монтиране на парапети на моста на ул. „Иван Вазов“; 

почистване на нерегламентирани сметища и извозване на отпадъците 

с. Долно Изворово – асфалтиране на улиците; изграждане на допълнително дренажно водохващане за 

кв. „Долно Изворово“ и ремонт на съществуващ дренаж в кв. „Ср. Изворово“; подмяна на 

водопроводната мрежа на улиците, които ще бъдат асфалтирани; изграждане на канализация (под 

селото до реката); основен ремонт на покрива на детската градина; ремонт на покрив и подмяна на 

дограма на читалищен салон в кв. „Ср. Изворово“; привеждане на стадиона в експлоатация и 

изграждане на фитнес площадка на открито;  

с. Дунавци – преасфалтиране на улици; смяна на ВиК тръби; изграждане на пречиствателна станция; 

саниране на сградата и ремонт на покрива на читалището; изграждане на фитнес площадка на открито 

с. Енина – асфалтиране на улици и поставяне на бордюри; подмяна на водопроводната мрежа и 

изграждане на канализация; саниране на сградата на филиал на ДГ „Здравец“; ремонт на спортната 

база; читалище – събаряне на сградата 

с. Копринка – ремонт, асфалтиране, преасфалтиране и поставяне на бордюри на улици; подмяна на 

водопровод на ул. „Искра“; изграждане на канализация на цялото село 

гр. Крън – асфалтиране и преасфалтиране на улици; подмяна на водопроводната мрежа; изготвяне на 

проект за канализация за урбанизираната част на Крън; саниране, подмяна на дограма и газификация 

на филиал на ДГ „Еделвайс“; газификация и цялостен ремонт на допълнителна сграда (столова, 

физкултурен салон и библиотека); саниране, подмяна на дограма и ремонт на кабинети на здравната 

служба; саниране, ремонт на читалищен салон (покрив, под и интериор) и газификация на НЧ „Цвятко 

Радойнов - 1885“; ремонт на стадион „Елтемир“ (осветление, скамейки, изграждане на трибуна с 

козирка); изграждане на поливна система и обновяване на зелените площи; саниране и газификация 

на сградата на кметството 

с. Кънчево – асфалтиране, преасфалтиране на улици и поставяне на бордюри; подмяна на 

водопроводна мрежа; поставяне на спортни съоръжения и оборудване; облагородяване на парка и 

изграждане на детски комплекс 

с. Овощник – асфалтиране на улици; изграждане на велоалея свързваща селото с Аквапарк и строящ 

се СПА хотел; ремонт на захранващия водопровод за с. Овощник и с. Черганово; основен ремонт на 
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сградата на детската градина; изграждане на комбинирана спортна площадка в центъра на селото и 

ремонт на детските площадки, включително закупуване на нови съоръжения и подмяна на настилката; 

изграждане на чешма, нови алеи, тоалетна в гробищния парк 

с. Розово – полагане на нова асфалтова настилка, нови бордюри и тротоари; подмяна на водопровода 

и канализацията и свързване с пречиствателната станция; довършване на проекта за „Детска академия 

за развитие на таланти“ - ремонт на вътрешната част на сградата (ВиК и ел. инсталация, отоплителна 

система, осветление, тоалетни), закупуване на оборудване, изграждане на спортни площадки – 

футболно и баскетболно игрища и тенис кортове; изграждане на спални помещения към сградата; 

ремонт на сградата и закупуване на ново оборудване на детската градина и рехабилитация на външните 

площи (ново площадки и оборудване за тях); ремонт на помещенията на пенсионерския клуб; ремонт 

и оборудване на читалище и библиотека (подмяна на покрив, прозорци, врати, саниране); ремонт на 

сградата и камбанарията на храм „Св. в. м. Димитрий-1882“; ремонт и оборудване на сградата на 

кметството; подмяна на оборудването (пейки, маси, кошчета и др.), изграждане на автоматизирана 

напоителна система и ремонт на обществената тоалетна в парка на селото; ремонт и рехабилитация на 

площада на центъра на селото (нови плочки, озеленяване, ремонт на паметника); подмяна на уличното 

осветление; изграждане на спортни и детски площадки и поставяне на рампи за велосипеди; 

довършване на велоалеята между с. Розово и гр. Казанлък; ремонт на паметника на тракийката и 

изграждане на нов паметник-символ на с. Розово 

с. Ръжена – асфалтиране, преасфалтиране и поставяне на бордюри; подмяна на водопроводната 

мрежа; изграждане на канализация за отвеждане на дъждовните води; ремонт на здравната служба 

(подмяна на дограма и врати); основен ремонт на покрива и вътрешен ремонт на залите на читалището; 

обновяване оборудването в парка (фитнес уреди, детски люлки и площадки); основен ремонт на 

помещенията и ново оборудване за сградата на кметството 

с. Средногорово – асфалтиране на улици и поставяне на бордюри; смяна дограмата на сградата на 

кметството и частичен ремонт на покрива 

с. Хаджидимитрово - асфалтиране на улици и поставяне на бордюри; подмяна на водопроводната 

мрежа и изграждане на канализация; подмяна на дограмата и саниране на сградата на филиал на ДГ 

„Мечо Пух“; подобряване достъпа на хора с увреждания до сградата на здравната служба; ремонт на 

сградата на младежкия дом (покрив, саниране, обновяване на зали и помещения) и монтиране на тенис 

маси в градината на дома; монтиране на спортни съоръжения в парка пред училището; подмяна на 

уличното осветление с енергоспестяващо; ремонт на сградата на кметството (покрив, саниране, 

подмяна на дограма) 
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с. Черганово - асфалтиране на улици и поставяне на бордюри; подмяна водопровод и заустване на 

канализацията в пречиствателна станция с. Овощник; ремонт на здравната служба; подмяна на дограма 

на НЧ „Антон Страшимиров“; възстановяване на стадион „Метеор“ 

с. Шейново – асфалтиране на улици, смяна на водопровод и изграждане на канализация; обновяване 

и ремонт на сградата на училището и сградата на читалището; изграждане на стадион 

гр. Шипка – асфалтиране на улици, подмяна улична настилка; подмяна на водопреносна мрежа; 

изграждане на канализация; саниране на сградата и подмяна на дограма на филиал на ДГ „Роза“; 

ремонт на помещения в здравната служба и изграждане на санитарен възел; изграждане на мини 

футболно игрище 

с. Ясеново – асфалтиране, поставяне на бордюри и нови тротоари; подмяна на водопровода; подмяна 

дограма на здравната служба; ремонт на ритуалната зала и изграждане на кухненско помещение към 

нея; ремонт на сградата на пенсионерския клуб и изграждане на парк за отдих към него; нови 

съоръжения и обновяване на детската площадка; ремонт на покрива на сградата на кметството и 

сградата на читалището.  

Приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г. са 

фокусирани в областите: 

► развитие на целогодишен устойчив туризъм; 

► Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността 

► адаптиране на общината към климатичните промени; 

► развитие на човешките ресурси, подобряване на социалните услуги в образованието, достъп до 

здравеопазване и социални грижи; 

► развитие и модернизация на транспортната и техническата инфраструктура; 

► развитие на капацитета и повишаване на ефективността на звената на общинската 

администрация. 

Всеки от формулираните приоритети обхваща конкретни мерки, декомпозирани в специфични 

проектни идеи. Планираната система от индикатори за наблюдение на Плана осигурява механизъм за 

измерване степента на реализиране на отделните мерки, както и степента на постигане на 

дефинираните цели. Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през 

целия програмен период 2021-2027. В този смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с 

дефинираните проекти в Програмата за реализация на ПИРО. 
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Фигура 15. Приоритети за развитие за периода 2021-2027 

 

1.3. Стратегическа цел 1  

Технологична трансформация на икономиката, постигане на високи темпове на устойчив 

интелигентен икономически растеж на основа на научно изследователска и приложна дейност в 

помощ на бизнеса и утвърждаване на град Казанлък, като значим индустриален, културен, 

туристически и образователен център. 

Стратегическа цел 1 ще бъде реализирана чрез изпълнението на два приоритета. Първият от тях е 

насочен към постигане на интелигентен растеж, чрез развитие на професионалното образование, 

създаване на център за иновации и научни изследвания, и технологично обновяване на предприятията. 

Вторият приоритет е свързан с развитие на нови форми на туризъм, туристически атракции, опазване 

и популяризиране на местните традиции и култура и утвърждаване на община Казанлък като 

дестинация за целогодишен туризъм. Община Казанлък предвижда реализирането на интегрирани 

териториални инвестиции, които да свържат туристическите обекти, вкл. в развиващите се активно 

нови туристически зони като Бузлуджа и язовир Копринка със съседните общини Павел баня и Стара 

Загора.   

Приоритетите ще допринесат за изпълнението на интегрираните оси за развитие на програмата 

България 2030 „Иновативна и интелигентна България“ и трите й приоритета „Образование и умения“, 

„Наука и научна инфраструктура“ и „Интелигентна индустрия“. 
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Те съответстват и на приоритет 1 „Подкрепа за интелигентна и динамична икономика на Югоизточен 

район (ЮИР)“ и приоритет 2 „Подобряване на образователното равнище на населението и качеството 

на живота в ЮИР“ на проекта на ИТСР за периода 2021-2027г.  

Новото и засилващо се развитие на индустриалните зони е свързано с утвърждаване на практиката за 

осъществяване на връзка между университетите и бизнеса. За нуждите на инвеститорите за набирането 

на квалифицирани кадри е важно установяването и поддържането на добра комуникация с 

университетите в региона, както и с професионалните гимназии, с цел оказване на съдействие в 

търсенето на нови служители.  

Съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация са предвидени мерки за 

привличане на частни инвестиции, за подобряване на връзките между науката, образованието и 

бизнеса, за повишаване на информираността на обществото. Една от мерките, е създаване на 

регионални изследователски центрове, развиващи дейност във важни за съответния регион 

тематични направления, което може да окаже благоприятно въздействие за намаляване на 

междурегионалните различия. Не трябва да се пропуска, че за развитието на науката освен 

инфраструктура, информация и изследователски кадри от особено значение е съхраняването и 

предаването на знанията, което подсказва, че успешните нови изследователски центрове вероятно ще 

възникнат там, където вече има създадени традиции и научни школи. 

Приоритет 1. Икономически растеж и повишаване конкурентоспособността на общинската 

икономика  

Конкретните мерки, които ще осигурят постигането на приоритета и стратегическата цел са:  

Мярка 1.1.1. Развитие на Индустриална зона Казанлък 

Мярка 1.1.2. Развитие на професионалното дуално образование в областите машиностроене, 

електротехника, програмиране и туризъм, както и повишаване на професионалната квалификация и 

преквалификацията на кадри 

Мярка 1.1.3. Развитие на Техническия колеж като център за научни изследвания и иновации, 

предоставящ услуги за предприятията в Индустриалната зона 

Мярка 1.1.4. Технологично обновяване на производствените дейности и развитие на бизнес 

инфраструктурата 

Мярка1.1.5. Опазване и развитие на традиционни земеделски производства и подкрепа на 

производството на етерични масла 

Мярка 1.1.6. Модернизиране на инфраструктурата и подкрепа на изследователската дейност 
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Мярка 1.1.7. Изграждане, модернизиране и поддържане на транспортната и инженерно-

техническата инфраструктура, подкрепа за бизнес инициативи и предприемачество 

Мярка 1.1.8. Развитие на малък и среден бизнес 

Мярка 1.1.9 Повишаване на инвестиционния интерес към община Казанлък 

Приоритет 2. Развитие на културния и природен потенциал на общината, като основа за 

целогодишен туризъм 

Конкретните мерки, които ще осигурят постигането на приоритета и стратегическата цел са:  

Мярка 1.2.1. Развитие на туризъм, популяризиране на съществуващите и създаване на нови 

туристически атракции и услуги за целогодишен туризъм 

Мярка 1.2.2. Възстановяване, подобряване на достъпа и социализация на паметника на връх 

Бузлуджа и интегрирането му в туристическите маршрути и продукти 

Мярка 1.2.3. Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка 

Мярка 1.2.4 Създаване на условия за развитие на хоби и спортен туризъм 

Мярка 1.2.5 Модернизиране на културните институти за предоставяне на конкурентен 

туристически продукт 

Мярка 1.2.6 Развитие на нематериалното културно наследство 

Мярка 1.2.7 Развитие на туристически район „Долината на розите” 

Мярка 1.2.8. Обновяване и развитие на материалната база на културните институти  

1.4. Стратегическа цел 2 

Подобряване на условията за живот и инвестиционната привлекателност на основа на 

подобряване на транспортната и цифрова свързаност, опазване на околната среда и адаптиране 

на общината към промените в климата. 

Транспортната инфраструктура е важен фактор в привличането на инвестиции, в намаляването на 

междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и в осигуряването на равнопоставен достъп до 

услуги. Нейното изграждане и поддържане зависят от характеристиките на територията, от 

възможностите за обвързване с транспортните мрежи на регионално и национално ниво и от 

потенциала за взаимодействие между различните видове транспорт. Съвременната транспортна 

инфраструктура и устойчивата градска мобилност изискват интегрирано развитие; осигуряване на 

качествен и достъпен транспорт; развитие на интегриран градски транспорт чрез планове за 
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интелигентна мобилност; подобряване на достъпността и мобилността в градските и селските райони; 

по-ефективно използване на урбанизираните територии; намаляване на вредните въздействия върху 

околната среда и човешкото здраве, за да функционират нормално и безопасно, съчетавайки 

разнообразни комуникационни, обслужващи, търговски, рекреационни и социални функции.  

Широколентовият достъп до Интернет, следва да се разглежда като комунална услуга от първа 

необходимост, редом с другите комунални услуги като пътища, вода, електроенергия и газ. 

Положителното социално-икономическо въздействие на осигуряването на достъп до високоскоростен 

и свръхвисокоскоростен Интернет чрез изграждане на инфраструктура за NGA има и социални ефекти. 

Осигуряването на равен достъп до широколентова инфраструктура води до намаляване на 

икономическата и социалната изолация на хората и на цели населени места и ги прави активни 

участници в обществения живот. Значими социални ефекти се очакват от подобряването на достъпа 

до базови обществени услуги чрез развитието на системите за е-Управление, е-Образование, е-

Здравеопазване и др. Осигуреността с високоскоростен и свръхвисокоскоростен Интернет има 

значително влияние върху повишаването на сигурността на гражданите и обществото и намаляването 

на престъпността. В резултат се подобрява качеството на живот на гражданите. 

Сред приоритетите, свързани с опазването на околната среда, се очертават интегрираното управление 

на водите, подобряване качеството на атмосферния въздух и адаптирането към климатичните промени, 

което ще изисква усилия от страна на всички държавни ведомства. 

На общинско ниво последиците от изменението на климата са свързани с отговорностите за 

предотвратяване и реагиране на редица разнообразни проблеми като наводнения, замърсяване на 

водите и въздуха, недостиг на питейна вода и унищожаване на зелените площи. Необходима е 

дългосрочна визия за градската среда и нейните проблеми, включително рисковете от очакваното 

изменение на климата. Общо мерките за опазване на околната среда и адаптиране към измененията в 

климата включват изграждане на институционален капацитет; повишаване на осведомеността и 

изграждане на устойчивост към изменението на климата. Това включва подобрено управление на 

инфраструктурата и активите и защита на природния капитал, което обхваща инфраструктурата на 

водните системи, инфраструктурата за доставка на енергия и опазването и подобряването на 

екосистемните услуги. 

Стратегическа цел 2 се ще се изпълнява чрез три приоритета. Приоритет 3 е насочен към развитието 

на транспортната инфраструктура и подобряване на транспортните услуги в общината с акцент върху 

екологичните форми на транспорт и подмяна на моторните превозни средства на обществения 

транспорт с електрически и хибридни. Чрез предвидените в приоритета мерки общината ще продължи 

активно да работи в посока развитие на устойчива градска мобилност и по-конкретно да балансира и 
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отговаря на различните нужди от услуги за мобилност и транспорт на гражданите, предприятията и 

промишлеността; да направлява балансираното развитие и подобрява интеграцията на различните 

видове транспорт; да подобрява използването на градските пространства и съществуващата 

транспортна инфраструктура и услуги; да подобрява безопасността и сигурността на движението и 

намалява замърсяването на въздуха и шума, емисиите на парникови газове и потреблението на 

енергия. Мерките са насочени към оптимизиране на използването на съществуващата пътна 

инфраструктура и подобряване на положението в определените проблемни места. Приоритет 4 е 

ориентиран към подобряване и развитие на цифровата свързаност, осигуряване на високоскоростен 

интернет достъп на публични места и подобряване на сигурността в населените места чрез изграждане 

на системи за видеонаблюдение. Приоритет 5 ще допринася за устойчивото развитие на общината, 

опазването на околната среда и адаптирането към климатичните промени. Последните два приоритета 

са свързани с изпълнението на целите на Европа 2030 относно повишаването на енергийната 

ефективност и борбата за намаляване на климатичните промени. 

Като цяло приоритетите по Стратегическа цел 2 са свързани с тези по Стратегическа цел 1 и ще 

допринасят за повишаване на икономическата конкурентоспособност и инвестиционна 

привлекателност на общината. Приоритетите по Стратегическа цел 2 са свързани с Ос 2 „Зелена и 

устойчива България“ и Ос 3 „Свързана и интегрирана България“ и приоритетите „Чист въздух“, 

„Транспортна свързаност“ и „Местно развитие“ на Националната програма България 2030, както и с 

Приоритет 2 „Подобряване на образователното равнище на населението и качеството на живот в 

Югоизточен регион“ на ИТСР. Те допринасят за задоволяване на текущите нужди на икономиката и 

обществото, при запазване на екологичната устойчивост и качеството на средата, така че 

потребностите да могат да продължат да бъдат удовлетворявани в дългосрочен план. Същевременно 

ще се подобри свързаността и достъпа до населените места както в рамките на общината, така и в 

регионален план, със съседните общини и областния център Стара Загора.  

Приоритет 3. Развитие на устойчива градска мобилност и подобряване качеството на 

транспортната инфраструктура 

Конкретните мерки, които ще осигурят постигането на приоритета и стратегическата цел са:  

Мярка 2.3.1. Подобряване на експлоатационното състояние на общинските пътища и улици и на 

достъпа до обектите и местата за активен туризъм; социалната и здравната инфраструктура 

Мярка 2.3.2. Модернизиране на обществения пътнически транспорт, развитие на алтернативни 

форми на транспорт и подобряване качеството на транспортните услуги  

Мярка 2.3.3. Оптимизиране на схемата за транспортно обслужване на населението 
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Приоритет 4. Подобряване на цифровата свързаност 

Конкретните мерки, които ще осигурят постигането на приоритета и стратегическата цел са:  

Мярка 2.4.1. Изграждане на нови Wi-Fi точки за безплатен достъп на публични места в населените 

места и туристическите обекти  

Мярка 2.4.2. Развитие на информационно общество и подкрепа за дигитализация  

Мярка 2.4.3. Подобряване на сигурността на населението чрез цифрова свързаност  

Приоритет 5. Опазване на околната среда и управление на ресурсите  

Конкретните мерки, които ще осигурят постигането на приоритета и стратегическата цел са: 

Мярка 2.5.1. Подмяна на водопроводи и намаляване на загубите при доставката на питейна вода 

Мярка 2.5.2. Изграждане на канализационни мрежи и подобряване на пречистването на отпадните 

води 

Мярка 2.5.3. Подобряване експлоатационното състояние на водоизточниците за водоснабдяване и 

изграждане на нови 

Мярка 2.5.4. Създаване на система за ранно предупреждение за риск от наводнения, пожари, 

природни и други бедствия 

Мярка 2.5.5. Повишаване на енергийната ефективност в публичния сектор, изграждане на енергийно 

ефективно осветление на населените места, на зарядни станции и паркоместа за електромобили 

Мярка 2.5.6. Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради 

Мярка 2.5.7. Използване на природния потенциал за производство на ел. енергия и отопление от 

възобновяеми източници 

Мярка 2.5.8. Развитие и подобряване на парковата среда и зелените площи в населените места и на 

зоните около туристическите обекти 

Мярка 2.5.9. Опазване и подобряване управлението на горите и горските ресурси 

Мярка 2.5.10. Оптимизиране управлението на битовите и промишлените отпадъци 

Мярка 2.5.11 Подкрепа за животните 
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1.5. Стратегическа цел 3 

Подобряване на условията за развитие на спорта, на социалните и административните услуги, 

предоставяни от компетентна, отговорна и обърната към нуждите и очакванията на обществото 

общинска администрация 

Стратегическа цел 3 ще се изпълнява чрез два приоритета. Приоритет 6 е насочен към модернизиране 

и развитие на социалната инфраструктура, подобряване на качеството и достъпа до социални услуги  

и създаване на алтернативи за свободното време на децата и младите хора, с цел задържането им в 

общината. Приоритет 7 е свързан с развитието и повишаването на административния капацитет на 

общинската администрация. 

Изпълнението на стратегическата цел ще допринася за реализацията на интегрираните оси „Отзивчива 

и справедлива България“ и „Духовна и жизнена България“ на Националната програма България 2030. 

Приоритетите на стратегическа цел 3 ще имат принос и към приоритет 3 „Териториално сближаване 

и интегрирано развитие на градските райони“ на ИТСР. 

Интегрираното развитие на важните опорни центрове от регионално и национално значение (градовете 

от второ и трето ниво), част от които е град Казанлък и подобряване качеството на тяхната среда и 

агломериращите им функции, като носители на растеж са фактори за редуциране на териториалните 

различия. Планираните мерки по приоритет 6 ще допринесат за по-добро здравеопазване и ще повишат 

качеството на образованието в учебните заведения в общината. 

Подобряването на хоризонталната координация и на външните координационни механизми, свързани 

с изпълнението на функциите на общинската администрация и общинския съвет ще повиши 

ефективността на работата на администрацията. Разширяването на дигитализацията при изпълнението 

на дейностите и предоставянето на услуги ще е основа за преход към електронно управление. Ще се 

засили и разшири партньорството с бизнеса и НПО на база на подобрена комуникацията и повишено 

качество на услугите.  

Отчитайки изоставането на страната в изграждането на спортна инфраструктура и в грижите за 

подобряване на физическата активност на хората, ОПРР предвижда по инвестиционен приоритет 9а. 

„Инвестиране в здравна и социална инфраструктура“, да се финансират проекти за строителство, 

реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура за масов спорт 

(спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони за обществено ползване, комбинирани 

игрища за волейбол и баскетбол, тенис кортове и др.). По този начин се търси възможност както за 
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повишаване достъпността на спортните обекти, така и за намаляване на относителния дял на 

училищата, в които няма изградени спортни салони.  

Част от приоритетните направления за инвестиции на МЗ през периода 2021-2027 г. в сектор 

здравеопазване включват: подкрепа за развитието на трансплантацията и донорството, както и 

повишаване на качеството на живот на пациентите на диализно лечение с необходимост от 

трансплантация; финансиране на нови условия за предлагане на услуги от общопрактикуващи лекари 

в труднодостъпни райони (инвестиране на СМР и ремонтни дейности за създаване на медицински 

кабинети за новозавършили общопрактикуващи лекари в труднодостъпни райони на страната).  

Приоритет 6. Модернизиране на социалната и здравната инфраструктура и подобряване на 

качеството на предлаганите услуги 

Конкретните мерки, които ще осигурят постигането на приоритета и стратегическата цел са: 

Мярка 3.6.1. Ремонт на сградите и доставка на ново оборудване и апаратура за здравните заведения 

Мярка 3.6.2. Подобряване на здравното обслужване на населението 

Мярка 3.6.3. Осъществяване на превенция от заболеваемост и подобряване на здравните услуги 

Мярка 3.6.4. Извършване на ремонтни дейности и доставка на ново оборудване за детските ясли в 

общината 

Мярка 3.6.5. Подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги  

Мярка 3.6.6. Създаване на нови и подобряване качеството на предоставяните социални услуги 

Мярка 3.6.7. Мерки за намаляване броя на децата рано напускащи училище 

Мярка 3.6.8. Мерки за осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и за социална 

интеграция на хора от маргинализираните общности 

Мярка 3.6.9. Модернизиране на спортната инфраструктура и изграждане на нови места за спорт 

на открито със свободен достъп 

Мярка 3.6.10 Развитие на младежки дейности и подкрепа за младежка активност 

Приоритет 7. Развитие на капацитета на общинската администрация  

Конкретните мерки, които ще осигурят постигането на приоритета и стратегическата цел са: 

Мярка 3.7.1 Подкрепа за дигитализация в администрацията 

Мярка 3.7.2. Повишаване капацитета на общинска администрация за периода 
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Мярка 3.7.3. Развитие на междуобщинско, междурегионално и международно сътрудничество и 

партньорството и взаимодействието с бизнеса и НПО сектора 

Мярка 3.7.4. Капацитет за стратегическо планиране и разработване на планови документи и 

проучвания 

Приоритет Интегрирано градско развитие 

Приоритетите в стратегията за развитие на община Казанлък за периода 2021-2027г. съдържат 

дейности, отнасящи се до територията на община  Казанлък, които взети заедно може да се разглеждат 

като хоризонтален приоритет за интегрирано градско развитие. Планираните мерки утвърждават 

ролята на град Казанлък и общината като важен регионален център на урбанизация и развитие. Такива 

са мерките свързани с: 

► развитието на Индустриалната зона в града и на Техническия колеж и професионалните 

гимназии, както и дейностите по развитието на професионалното образование, в това число 

акредитирането на нови специалности; 

► подкрепата на научната и изследователската дейност, което ще допринесе за утвърждаване на 

Казанлък като образователен център и център на иновации и индустриални производства, 

съчетаващи наука, изследвания и добро професионално образование; 

► изграждането на нова спортна и културна инфраструктура като многофункционална спортна 

зала, нова зала на театър „Л. Кабакчиев,“ изграждането на Национален център за реставрация 

и консервация на недвижимо културно наследство, ще се засили ролята на Казанлък като 

културен център с национално значение и целогодишна туристическа дестинация; 

► ремонтът на улиците в определените зони за въздействие, осигуряващи достъп до обектите на 

туризъм, култура и социални услуги, създаването на публични пространства с достъп до Wi-Fi, 

изграждането на система за видеонаблюдение, подмяната на участъци от водопроводни и 

канализационни мрежи, повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд, 

развитието на парковете и зелените площи, ремонтът и новото оборудване в обектите 

предоставящи здравни и образователни услуги, дейностите по осигуряване на архитектурно 

достъпна среда, подобряването на условията в местата за спорт, вкл. изграждането на площадки 

за спорт на открито със свободен достъп ще променят качествено стандарта на живот в града и 

ще го направят по-привлекателен.  
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III. ЧАСТ III. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ 

НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВОТО В ПРОЦЕСА НА 

ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО НА ОБЩИНА 

КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

ПИРО на община Казанлък може да бъде ефективен инструмент за управление и пълноценно развитие 

на територията при условие, че се гарантира спазването на принципа на партньорство и 

сътрудничество и е налице активен обмен на идеи и координирани действия между всички 

заинтересовани страни по време на двата разграничими етапа от ПИРО – разработването и 

реализацията на целите, приоритетите и мерките, заложени в плана. Коректното публично представяне 

на пълният набор информация е предпоставка за формирането на партньорства и повече възможности 

за съвместно действие. 

ЗРР и правилникът за неговото прилагане, определят търсенето на партньорство, публичност и 

прозрачност като ръководен принцип на разработването и реализацията на ПИРО. Кметът на общината 

и общинският съвет са органите, които осигуряват информация и публичност за дейностите по 

подготовка и реализация на ПИРО и които са отговорни за навременното информиране на 

гражданското общество и планирането на адекватни мерки и подходи, създаващи оптимални условия 

за активно участие на заинтересованите страни.  

В рамките на разработването на документа, следва да се представят и популяризират работните 

предвиждания на ПИРО, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни ползи за развитието 

на общината и нейната общност. Различните механизми за представяне на работата по ПИРО 

насърчават публичното участие и провокират идеите на заинтересованите групи. Отчитането на 

разнообразните интереси и съображения отвежда до балансиран, реалистичен и отразяващ местната 

специфика документ. Правилното и навременно идентифициране на заинтересованите страни, 

специфичните им нужди и интереси по отношение на ПИРО, както и постигането на широка 

обществена ангажираност спрямо ПИРО, включително припознаването на неговите предвиждани 

гарантират създаването на подходящи условия за неговото успешно изпълнение.  
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1. Цели на стратегията 

1.1. Основна цел  

Основната цел на комуникационната стратегия е насочена към осигуряване адекватното прилагане на 

принципа на партньорство и сътрудничество в цялостния процес на подготовка, съгласуване и 

изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Казанлък.  

1.2. Конкретни цели  

Настоящата комуникационна стратегия е насочена към:  

► Идентифициране на всички партньори, заинтересовани страни и потенциални участници в 

процеса на подготовка и изпълнение на ПИРО и тяхното последващо ангажиране в процеса на 

формиране и прилагане на местните политики за устойчиво развитие.  

► Осигуряване на публичност, прозрачност и информираност относно очакваните резултати и 

ползите за местната общност от ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 г.  

► Стимулиране интереса и мотивацията на широката общественост за активно участие в процеса 

на подготовка и реализация на ПИРО.  

► Предоставяне ефективни механизми за комуникация и координация със заинтересованите 

страни, с оглед осигуряване на тяхната подкрепа, както при формулирането на местната 

политика, така и при нейната реализация.  

► Очертаване цялостния подход на партньорство и сътрудничество със заинтересованите страни 

и предлагане на конкретни стъпки и дейности, включително план за тяхната реализация в 

процеса на разработване, одобрение, актуализация и изпълнение на ПИРО.  

2. Целеви групи на стратегията  

Целева аудитория на настоящата стратегия са всички жители на общината и най-вече икономическите 

и социални партньори, организациите, имащи отношение към местното и регионално развитие, към 

околната среда, социалното включване и защита на гражданските и човешки права, представители на 

културата, образованието, селското стопанство и др. 

Предвид демографските и социално - икономически характеристики на общината, можем да откроим 

следните основни целеви групи на комуникационната стратегия, (които са бъдещи партньори и 

заинтересовани страни в процеса на подготовка и реализация на ПИРО за периода 2021-2027): 
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► Местна власт и институции: представители на общинската администрация и общинския 

съвет, на областната администрация и други регионални структури, както и на 

експлоатационните дружества на територията на общината; 

► Местен бизнес: ръководители на големите предприятия в общината, предприемачи, 

работодатели, търговци, малки и средни предприятия, представители на туристическия бранш, 

земеделски стопани и производители, представители на местни структури на браншови и 

синдикални организации, селскостопански кооперации и др.; 

► Социални дейности, образование, култура: представители на институции и организации, 

работещи в социалната сфера, културни институции, читалища и художествени състави, учебни 

заведения, училищни настоятелства, детски градини, пенсионерски клубове и др.; 

► Неправителствени организации, младежки дейности, спорт и туризъм: представители на 

НПО, на младежки организации и групи, на спортни клубове и туристически сдружения, 

активни граждани и др. 

3. Етапи и съдържание на стратегията – канали и средства за комуникация  

3.1. Начален/предварителен етап  

Началният етап обхваща периода (1-2 месеца) непосредствено преди стартиране на процеса по 

разработване и обсъждане на ПИРО, когато местната общност трябва да бъде информирана за това, 

което предстои и да бъде приканена да вземе участие.  

Този етап съдържа информационно - разяснителна кампания, която цели:  

► да разясни необходимостта и значението на стратегическото планиране на местното развитие 

за повишаване ефикасността на публичните разходи и за осигуряване на по-голяма добавена 

стойност от тях, както и за подобряване стандарта на живот на населението; 

► да привлече вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране 

на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция в подкрепа на ръководството 

на общината при подготовката и реализацията на плана;  

► да допринесе за идентифициране на партньорите и заинтересованите страни и за включването 

им в бъдещия процес на планиране; 

► да даде обратна връзка за мнението и нагласите на партньорите и заинтересованите страни 

относно постигнатите до момента положителни резултати в развитието на общината, както и 

относно съществуващите нерешени проблеми, потребности и приоритети в бъдеще; 

Канали и средства за комуникация на началния етап: 
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► официалният сайт и фейсбук-страницата на община Казанлък - публикуване на информационни 

съобщения и на анкетно проучване за мнението на гражданите и бизнеса относно развитието 

на общината; 

► регионалните и местни медии - публикуване на информационни съобщения и интервюта по 

темата с представители на общинското ръководство; 

► предоставяне на информация на представители на партньорите и заинтересованите страни в 

общинския център и в останалите населени места в общината - изготвяне на списък и 

изпращане на писма с информация за предстоящото планиране и с анкетни карти за попълване. 

3.2. Етап на анализ и оценка  

Този етап е насочен към осигуряване на включване на партньорите и заинтересованите страни в 

анализа на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината и в оценката на 

силните и слабите страни, на възможностите и заплахите за развитие в периода 2021-2027 г. 

Главната цел на този етап е да предостави възможност на партньорите и заинтересованите страни за 

участие в анализа на състоянието и в SWOT - анализа и най-вече в изводите, оценките и препоръките 

за бъдещото развитие на общината. За стимулиране и мотивиране на участието, следва да бъдат дадени 

разяснения и информация в следните насоки: 

► разяснения за съдържанието и възможностите на ПИРО, за ролята на гражданите и бизнеса при 

определяне и реализиране на приоритетите за развитието на общината и очакваните резултати 

в икономиката, социалната сфера, техническата инфраструктура, околната среда и др.; 

► фокусиране на вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни 

партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, насочени към 

подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса; 

► изясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската 

администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и 

гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на плана;  

Канали и средства за комуникация на етапа за анализ и оценка: 

► официалният сайт и фейсбук-страницата на общината - оформяне на рубрика за ПИРО и 

регулярно публикуване на информация и резюмета за предстоящи и проведени събития и 

срещи; периодично формулиране на въпроси за получаване на обратна връзка от гражданите и 

бизнеса, разгласяване на координати за изпращане на въпроси, предложения и препоръки от 

местната общност; 
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► регионални и местни медии - публикуване на информация и материали за предстоящи дейности 

и събития, на интервюта и репортажи от проведени събития и др.; 

► организиране на публични срещи/фокус-групи с представители на основните групи 

заинтересовани страни за обсъждане на изводите и препоръките от анализа и SWOT-анализа и 

на резултатите от проведени анкетни проучвания сред гражданите и бизнеса (в резултат от 

срещите се изготвят резюмета с предложенията и препоръките и се публикуват на сайта на 

общината; изпраща се покана към желаещите да изпратят писмено своите предложения и 

коментари към аналитичната и стратегическата част на ПИРО в определен срок, както и се 

публикуват въпроси към местната общност, свързани с визията, целите и приоритетите на 

общината за периода 2021 - 2027 г. 

3.3. Етап на стратегическо планиране и определяне на зони за въздействие 

В рамките на този етап се цели включване на партньорите и заинтересованите страни във формулиране 

на визия, стратегически цели и приоритети за развитието на община Казанлък в периода 2021-2027 г. 

и в определянето на зони за прилагане на интегриран подход. 

Това е етапът, на който всички заинтересовани страни се приканват да споделят своите мнения и 

коментари относно проекта за стратегическата част на ПИРО и относно предложените зони за 

въздействие в периода 2021-2027 г. За стимулиране и мотивиране на участието, следва да бъдат 

положени усилия в следната посока: 

► създаване на условия и предпоставки за активно включване на местната общност в анализа на 

заобикалящата среда, в идентифициране на проблемите и нуждите и в предлагането на решения 

за реална промяна и просперитет; 

► постигане на широк обществен диалог и консенсус относно визията, стратегическите цели и 

приоритети за развитието на общината и относно зоните за прилагане на интегриран подход в 

периода 2021-2027 г. 

► насърчаване на междуобщинското сътрудничество и включване на представители на съседни 

общини (от администрацията, бизнеса и гражданското общество) в обсъжданията на 

стратегическата част на ПИРО и на предложените зони за въздействие и интегриран подход. 

Канали и средства за комуникация на етапа на стратегическо планиране и зони за въздействие: 

► официалният сайт и фейсбук-страницата на общината - публикуване на информация и 

материали за работата на екипа, отговорен за подготовката на ПИРО и на анкетни карти с 

въпроси относно приоритетите на общината за следващия програмен период, предложения за 

проекти и зони за въздействие и интегриран подход; на сайта на общината (в рубриката за 
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ПИРО) се публикуват периодични обръщения към гражданите за участие в процеса на 

подготовка на ПИРО и за изпращане на писмени становища и предложения на обявени за целта 

координати с име на отговорен служител; 

► регионални и местни медии - публикуване на информация, материали, експертни становища и 

граждански мнения, свързани с досегашното и бъдещо развитие на общината и с предимствата 

на интегрирания подход в планирането; 

► организиране на работни срещи с представители на партньорите и заинтересованите страни за 

обсъждане на проекта за стратегическа част на ПИРО и на предложените зони за въздействие 

(резултатите от срещите се публикуват на сайта на общината, заедно с резултатите от анкетно 

проучване, проведено сред гражданите и бизнеса относно приоритетите, предложенията за 

проекти и зоните за въздействие (които се вземат предвид при изготвяне на стратегическата 

част и Програмата за реализация на ПИРО). 

3.4. Етап на програма за реализация и предварителна оценка 

Етапът е насочен към включване на партньорите и заинтересованите страни в обсъждане на 

Програмата за реализация, на мерките за ограничаване изменението на климата и адаптиране към 

климатичните промени, на действията и индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО и на 

предварителната оценка, съгласно условията на ЗРР. 

На този етап партньорите, заинтересованите страни и широката общественост се приканват да дадат 

своя принос и да споделят своите мнения и препоръки както към Програмата за реализация на ПИРО, 

така и към мерките за климата, системата за наблюдение и оценка и към предварителната оценка на 

плана. За стимулиране и мотивиране на участието следва да бъдат предприети следните действия: 

► кампания за идентифициране на проектни идеи, чрез прилагане на подхода „отдолу - нагоре” 

при анализа и оценката на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения; 

► консултиране на предложените от експертния екип мерки за климата и системата за 

наблюдение и оценка на ПИРО с партньорите и заинтересованите страни; 

► публикуване на резултатите от предварителната оценка на ПИРО с цел получаване на обратна 

връзка от страна на местната общност. 

Канали и средства за комуникация на етап „Програма за реализация и предварителна оценка”: 

► неформални срещи с партньори и заинтересовани страни за идентифициране на проектни идеи 

и за обсъждане на мерките за климата, системата за наблюдение и оценка на ПИРО и 

резултатите от предварителната оценка - изготвяне на формуляр за предложения за проекти, 

който да се попълва по време на срещите и който се публикува на сайта на общината; 
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► сайт и фейсбук-страница на общината - публикуване на проект за визия, стратегически цели и 

приоритети, както и на зоните за въздействие, одобрени от проведени по време на предходния 

етап срещи; публикуване на формуляр за предложения за проекти; 

► регионални и местни медии - публикуване на информационни съобщения, свързани с процеса 

на подготовка на ПИРО, на експертни мнения и на предложения от страна на гражданите и 

бизнеса; 

► организиране на обществено обсъждане на завършения проект на ПИРО с акцент върху 

Програмата за реализация - разгласяване на обсъждането чрез медиите и сайта на общината, 

изпращане на покани до партньорите и заинтересованите страни; публикуване на резюме от 

дискусията на сайта на общината, както и на справка за получените писмени предложения и 

коментари във връзка с подготовката на ПИРО от страна на гражданите и позицията на 

общината. 

3.5. Етап на обсъждане на ПИРО в Общински съвет 

Това е заключителният етап от подготовката на ПИРО, когато завършеният проект на документа се 

внася за обсъждане и приемане от общинския съвет. 

Независимо, че партньорите и заинтересованите страни не участват пряко в тази процедура, те, както 

и широката общественост, следва да бъдат подробно информирани за случващото, тъй като то е от 

първостепенно значение за живота и бъдещето на общината и нейните жители. Информацията е 

навременна и изчерпателна и се предоставя на всяка стъпка от процеса, както следва: 

► преди внасяне на проекта на ПИРО в Общински съвет - една седмица преди заседанието на 

Общинския съвет се разгласява, че на това заседание ще се обсъжда проекта на ПИРО и се 

осигурява достъп (директен или „он-лайн”) на всички, които искат да проследят обсъждането; 

► след провеждане на заседанието на Общински съвет своевременно се публикува информация 

за резултата от обсъждането: дали ПИРО е приет или не, какви са оценките и препоръките на 

Общински съвет и т.н.; 

► в случай, че ПИРО е приет от Общински съвет, това се съобщава на обществеността и 

документът се публикува на сайта на общината във вида, в който е приет;  

► в случай, че Общински съвет е предложил промени или допълнения в ПИРО, след като те бъдат 

отразени, документът отново се представя на местния парламент и едва след като бъде приет, 

се публикува на сайта на общината 

Канали и средства за комуникация на етапа „Обсъждане в Общински съвет”: 
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► официалният сайт и фейсбук-страницата на общината, както и сайта на Общински съвет -

Казанлък (https://obs.kazanlak.bg) - публикуване на своевременни информационни съобщения и 

на самия документ, когато той бъде приет от Общински съвет; 

► регионални и местни медии - публикуване на предварителна и последваща информация за 

обсъждането на ПИРО в Общински съвет, описание на ключови моменти от дискусията и 

решенията на Общински съвет, интервюта с някои от членовете на съвета и др. 

► порталът за обществени консултации на Министерския съвет - ПИРО и решението на 

Общинския съвет за неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, 

както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

3.6. Етап на изпълнение, наблюдение и оценка на ПИРО 

Този етап обхваща целия период на изпълнение на ПИРО (2021 -2027 .), както и годината след 

приключването му, в която, съгласно изискванията на ЗРР, ще бъде направена последваща оценка на 

изпълнението. 

Реализацията на ПИРО започва непосредствено след приемането му от Общински съвет, като в същото 

време стартира и процесът на наблюдение/мониторинг на изпълнението. Съгласно разпоредбите на 

Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината организира наблюдението чрез изготвянето 

на Годишен доклад за всяка година от действието на ПИРО, а не по-късно от една година след изтичане 

на периода на изпълнение, се извършва Последваща оценка. Това означава, че приложението на 

настоящата Комуникационна стратегия продължава в следните насоки: 

► своевременно информиране на партньорите, заинтересованите страни и широката 

общественост за всяко действие и събитие, свързани с реализацията на ПИРО и най-вече за 

резултатите от наблюдението, представени в Годишния доклад за изпълнението; 

► публичност на екипа, определен от Кмета за наблюдение/мониторинг на ПИРО и обявяване на 

координати, на които гражданите могат да съобщават своите впечатления, наблюдения и 

въпроси, касаещи реализацията на плана; същото се отнася и за екипа, който ще бъде избран за 

последващата оценка на изпълнението на ПИРО; 

► представяне на резултатите от наблюдението на публични срещи с местната общност и 

организиране на широко обществено обсъждане на резултатите от междинната оценка и 

последващата оценка. 

Канали и средства за комуникация на етапа на изпълнение, наблюдение и оценка: 

► официалният сайт и фейсбук-страницата на общината, както и сайт на Общински съвет 

Казанлък (https://obs.kazanlak.bg) - публикуване на информационни съобщения, на координати 

https://obs.kazanlak.bg/


План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
199 

на екипите за наблюдение и оценка, както и на Годишните доклади за изпълнението и на 

Докладите от последващата оценка; публикуване на навременна информация за всички събития 

и действия, свързани с изпълнението на ПИРО, както и на предварителна и последваща 

информация от последващата оценка, заедно с резюме/протокол от общественото обсъждане; 

► регионални и местни медии - публикуване на прес-съобщения, репортажи и интервюта с 

представители на общината относно реализацията на ПИРО, на информация за Годишните 

доклади за изпълнението и за резултатите от последващата оценка; 

► организиране на широко обществено обсъждане на резултатите от последващата оценка - 

провеждане на анкетно проучване сред гражданите на общината относно удовлетвореността от 

реализацията на ПИРО, фокус групи с партньорите и заинтересованите страни и публична 

среща/обсъждане, които ще бъдат широко разгласени и популяризирани заедно със съответните 

резюмета и протоколи. 

3.7. Етап на изменение и актуализация на ПИРО 

Този етап не може да бъде точно определен във времето, тъй като съгласно Правилника за приложение 

на ЗРР изменение и актуализация на ПИРО се допуска в следните случаи: 

► при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  

► в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на 

ЕС;  

► при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на 

плана; 

► във връзка с изводите и препоръките от Годишните доклади с цел осигуряване на ефективност 

и ефикасност на изпълнението (при нужда); 

► периодична актуализация на Програмата за реализация на ПИРО и приложенията с цел 

включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране (при 

необходимост). 

Проектът за изменение/актуализация на ПИРО се приема при същите условия и ред, по които се 

разработва и приема планът за новия програмен период (2021-2027). 

Същото важи и за изменение/актуализация на Програмата за реализация на ПИРО - извършва се при 

стриктно спазване на принципа на партньорството и прилагане на мерките на настоящата 

комуникационна стратегия. 
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И в двата случая партньорите и заинтересованите страни се включват в процеса на изготвяне, 

обсъждане и приемане на наложилите се изменения посредством изброените вече канали и средства 

за комуникация: 

► официалният сайт на община Казанлък (https://www.kazanlak.bg/), фейсбук-страницата на 

общината „Община Казанлък – Долина на рози и траки“; профилът на община Казанлък в 

Инстаграм (https://www.instagram.com/kazanlak), както и сайта на Общински съвет - Казанлък 

(https://obs.kazanlak.bg) - публикуване на информационни съобщения, на координати на екипите 

за изменение и актуализация, както и на предложенията за промени и наложилите ги причини; 

публикуване на навременна информация за всички събития и действия, свързани с измененията 

на ПИРО или Програмата за реализация, както и на резюме/протокол от проведените 

публични обсъждания; 

► регионални и местни медии - публикуване на прес-съобщения, репортажи и интервюта с 

експерти и представители на общината, свързани с актуализацията, както и на 

предложените и приети варианти; 

► организиране на широко обществено обсъждане на проектите за изменение/актуализация - 

публикуване на предварителна информация на сайта на общината, изпращане на писма до 

партньорите и заинтересованите страни, провеждане на публичното обсъждане, 

публикуване на резюме от дискусията и на информация за последвалото решение на Общински 

съвет. 

4. План за действие  

Настоящата комуникационна стратегия се реализира посредством следния план за действие:  

Дейност/Събитие Срок Отговорник 

Информиране на жителите на общината за 

предстоящото разработване и обсъждане на 

Плана за интегрирано развитие за периода 2021-

2027 г. - публикуване на информационно 

съобщение на сайта на общината и изпращане 

на информация до медиите. 

Юли, 2020 Работна група 

назначена със 

Заповед 

№1085/17.07.2020 г. 

Провеждане на анкетно проучване сред 

гражданите и бизнеса относно състоянието на 

общината и съществуващите нужди, проблеми и 

перспективи - разработване на анкетни карти, 

публикуване на картите на сайта на общината и 

изпращане на писма до конкретни фирми, 

организации и институции; информация за 

медиите. 

Август, 2020 Работна група 

назначена със 

Заповед 

№1085/17.07.2020 

г.; Екип за 

разработване на 

ПИРО  

https://www.kazanlak.bg/
https://obs.kazanlak.bg/
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Организиране на фокус - групи със 

заинтересованите страни за обсъждане на 

резултатите от анкетата и от социално -

икономическия анализ на общината - изпращане 

на покани до заинтересованите страни и 

публикуване на резултатите от фокус - групите 

на сайта на общината; информация за медиите. 

Септември,2020 Работна група 

назначена със 

Заповед 

№1085/17.07.2020 

г.; Екип за 

разработване на 

ПИРО 

Организиране на среща за обсъждане на 

съвместни приоритети и проекти за включване в 

ПИРО с представители на местната власт, 

гражданското общество и бизнеса от съседни 

общини - публикуване на предварителна 

информация на сайта и в медиите, изпращане на 

покани до партньори и заинтересовани страни, 

публикуване на резултатите от срещата на 

сайта и в медиите. 

Септември 2020 Работна група 

назначена със 

Заповед 

№1085/17.07.2020 

г.; Екип за 

разработване на 

ПИРО 

Организиране на работни срещи с представители 

на партньорите и заинтересованите страни за 

обсъждане на проекта за стратегическа част на 

ПИРО и на предложените зони за въздействие - 

публикуване на информация на сайта на 

общината и на анкетна карта с въпроси относно 

приоритетите на общината за следващия 

програмен период, предложения за проекти и 

зоните за въздействие и интегриран подход; 

публикуване на резултатите от срещите заедно 

с резултатите от анкетата, проведена сред 

гражданите и бизнеса относно приоритетите, 

предложенията за проекти и зоните за 

въздействие. 

Ноември, 2020 - 

Януари, 2021 

Работна група 

назначена със 

Заповед 

№1085/17.07.2020 

г.; Екип за 

разработване на 

ПИРО 

Организиране на широко публично обсъждане на 

проекта за ПИРО на община Казанлък (2021-

2027) с акцент върху Програмата за реализация и 

Предварителната оценка - публикуване на 

своевременна информация и материали на сайта 

на общината и в медиите, изпращане на покани 

до партньорите и заинтересованите страни; 

публикуване на резюме / протокол от 

обсъждането на сайта на общината и справка 

за получените писмени предложения и препоръки 

към ПИРО от страна на гражданите, както и 

позицията на общината. 

Октомври-

ноември, 2021 

Работна група 

назначена със 

Заповед 

№1085/17.07.2020 

г.; Екип за 

разработване на 

ПИРО 

Запознаване на местната общност с проекта на 

ПИРО, одобрен от публичното обсъждане - 

публикуване на проекта (с нанесените 

допълнения и корекции след обсъждането) на 

сайта на общината и на резюме в медиите. 

Ноември, 2021 Работна група 

назначена със 

Заповед 

№1085/17.07.2020 

г.; Екип за 

разработване на 

ПИРО 

Внасяне на ПИРО за обсъждане в Общински 

съвет - публикуване на информация за 

Декември, 2021 Работна група 

назначена със 
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предстоящото заседание на Общински съвет на 

сайта на общината и в медиите, както и 

публикуване на резултатите от обсъждането и 

евентуално приемането на ПИРО. 

Заповед 

№1085/17.07.2020 

г.; кмет на община 

Казанлък 

Окончателно завършване на ПИРО след 

обсъждането в Общински съвет - отразяване на 

направените корекции и коментари и 

публикуване на окончателния вариант, заедно с 

решението за приемането му от Общински 

съвет на сайта на общината, на сайта на 

общинския съвет и на портала за обществени 

консултации на Министерския съвет.  

Декември, 2021 Работна група 

назначена със 

Заповед 

№1085/17.07.2020 

г.; Екип за 

разработване на 

ПИРО 

Периодично информиране на всички жители на 

общината, партньори и заинтересовани относно 

реализацията на ПИРО и Годишните доклади за 

изпълнението - публикуване на информационни 

съобщения, интервюта, репортажи и на самите 

Доклади за изпълнението. 

Постоянен Отдел „Образование 

и стратегически 

планиране“, 

„Проекти с външно 

финансиране“ 

Своевременно информиране на жителите на 

общината, партньорите и заинтересованите 

страни относно необходимите изменения и 

актуализации в съдържанието на ПИРО и 

Програмата за реализация - публикуване на 

предварителна информация, организиране на 

обществено обсъждане и публикуване на 

одобрения от общественото обсъждане 

вариант за промени. 

Постоянен Отдел „Образование 

и стратегически 

планиране“, 

„Проекти с външно 

финансиране“ 

Своевременно информиране на жителите на 

общината, партньорите и заинтересованите 

страни относно Последващата оценка на 

изпълнението на ПИРО - публикуване на 

предварителна информация за оценката, 

провеждане на анкетно проучване сред 

гражданите и бизнеса, организиране на фокус 

групи и на широко обществено обсъждане; 

публикуване на резултатите от проучването и 

от обсъждането и на Доклада от оценката на 

сайта на общината и в резюме в регионалните 

медии. 

юни - ноември, 

2028 г. 
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IV. ЧАСТ IV. ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 

ПОДХОД, ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ 

(ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ) 

1. Зона на въздействие с административни и публични функции 

Териториален обхват: гр. Казанлък, граници: от изток – ул. Капитан Петко Войвода; от юг – бул. 

Княз Александър Батенберг, ул. Тракия, бул. Никола Петков, ул. Кенали, ул. Софроний Врачански, ул. 

Бачо Киро; от запад – ул. Христо Ботев; от север – ул. Стара планина, ул. Шипченска епопея, ул. 

Шейновска, ул. Любомир Кабакчиев, ул. Тюлбенска, ул. Хемус, ул. Толияти. 

Площ: 1,534 кв. км 

Характеристики: Територия с преобладаващи административни и публични функции. Това е 

територия предимно в централната градска част на град Казанлък с многофункционално 

предназначение – за обществено-обслужващи дейности, обитаване и други допълващи функции. 

Проблеми: Зоната се нуждае от цялостно комплексно решение относно промяна на облика й и 

бъдещото й развитие. Архитектурната среда следва да бъде осъвременена и състоянието й да бъде 

подобрено. Наличието на зелени площи, следва да бъде използвано за превръщане на централната зона 

в гостоприемно място както за жителите, така и за туристите и гостите на града. Да се акцентира и 

промотира повече значението на града като културен и исторически център на долината. Подходящо 

е подобряване на управлението на автомобилния трафик в централната градска част. Необходимо е да 

се подобри състоянието на пешеходните зони и тротоарите, предвид движението на пешеходците и 

туристите, посещаващи туристическите обекти. Образователната инфраструктура и тази в 

здравеопазването се нуждае от ремонт и модернизация. Здравните заведения се нуждаят от ново 

оборудване и апаратура. 

Потенциали: В зоната са съсредоточени важни публични функции и модернизацията и развитието й 

ще промени цялостния облик на градската среда. 

Аргументи за приоритизация: Централната градска част определя облика на всеки град. Тя е 

мястото, което хората ежедневно посещават за получаване на определени административни, 

финансови и други услуги, с цел посещение на културни обекти и събития, с образователни и 

търговски цели. Зоната е от особена важност за населението на града, на общината, а туристите и 
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бизнеса. Функциите на централната градска част изискват осигуряване на достъп до нея, както 

пешеходен, така и с автомобил. Същевременно пространствата трябва да са гостоприемни за хората- 

възрастни и деца, които посещават градския център. Развитието на градския център трябва да съчетава 

духа и историята на града с изискванията за комфорт и екологични решения на съвременното 

градоустройство. Инвестициите в зоната следва да включват цялостно обновяване и ремонт на 

публичните пространства и сгради на територията на зоната, енергийно ефективно саниране на сгради, 

специално внимание да се обърне на паметниците на културата, историческите паметници, обектите 

на културната инфраструктура и на прилежащите им площи, зелените площи, градините и парковете. 

В областта на транспортните услуги е необходимо подобряване състоянието на уличната мрежа, вкл. 

улични платна и тротоари, осигуряване на места за паркиране, както и освобождаване на зоната от 

транзитно движение и др. нетипични транспортни функции. Необходимо е да се стимулира 

движението на велосипедистите в центъра на града и да се ограничи достъпа на автомобили. 

Зоната териториално включва „централната смесена устройствена зона /Ц/ и централната 

устройствена зона със занижени показатели /Ц1/, съответстващи на зонирането в действащия ОУП. 

Фигура 16. Зона на въздействие с административни и публични функции 

 

2. Индустриална зона за въздействие  

Териториален обхват: гр. Казанлък, граници: от север –  пътен възел на път I-6, бул. 23 Пехотен 

Шипченски полк, жп линия; от изток – околовръстен път, кв. Летище; от юг - кв. Летище, околовръстен 
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път на гр. Казанлък, път III-608 и зоната от двете му страни; от запад – околовръстен път на гр. 

Казанлък до пътен възел на път I-6 и бул. 23 Пехотен шипченски полк. 

Площ: 3,5 кв. км 

Характеристики: Територията на зоната е предназначена за разполагане и развитие на 

производствени дейности, както и на услуги предоставяни на бизнеса в зоната - складиране, логистика, 

транспорт. 

Проблеми: Налична е функционираща индустриална зона, както и развиваща се нова територия като 

индустриална зона, които се нуждаят от обща концепция за развитие и подобряване на транспортната 

свързаност между тях. Същевременно територията на развиващата се нова индустриална зона следва 

чисто устройствено и инфраструктурно да се подготви да посрещне новите производствени дейности, 

които ще се настанят в нея. Необходимо е да се осигурят с добри транспортни комуникации между 

двете зони, с оглед взаимодействие и коопериране между предприятията в тях. 

Потенциал: Развитието на индустриалните зони в град Казанлък е свързано с успешното 

икономическо развитие на общината, привличането на инвеститори и настаняването на нови 

високотехнологични индустриални дейности. 

Аргументи за приоритизация: Развитието на новата Индустриална зона, започнало в периода 2014-

2020 г. не е завършило и следва да продължи в периода 2021-2027г. Постигнатите добри икономически 

резултати в изминалия период ще бъдат надградени и ще се гарантира устойчивост. Развитието на 

зоната е ключово, за да се осигурят необходимите условия за трансформация и модернизиране на 

индустриалните предприятия. За повишаване на тяхната конкурентоспособност е необходимо 

привличане на инвестиции и настаняване в индустриалната зона на индустриални дейности с висока 

добавена стойност, базирани на иновации и научни изследвания.  

Като териториален обхват зоната за ИТИ ще обхваща новата индустриална зона, функциониращата 

индустриална зона и Технически колеж –град Казанлък.  

Свързаните дейности, които са необходими за развитието на зоната са : 

► Изграждане на вътрешната транспортната инфраструктура и инженерните мрежи в парцелите 

на зоната; 

► Изграждане и подкрепа функционирането на центрове и лаборатории за иновации и научни 

изследвания към предприятията и в  Техническия колеж в Казанлък, които да разработват и 

внедряват иновации и нови технологии в предприятията, както и да работят по разработването 

на нови продукти с висока добавена стойност; 
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► Мерки свързани с разширяване на дуалното образование и обхващане на нови специалности 

като туризъм и информационни технологии и др., за задоволяване нуждите от професионално 

подготвени квалифицирани кадри на предприятията в общината; 

► Акредитиране на специалности с по-високи образователни нива; 

► Подобряване на транспортните връзки на Индустриалната зона с републиканската пътна мрежа 

и с функциониращата индустриална зона в чертите на града. 

► Привличане на фирми за логистични и др. бизнес услуги в развиващата се нова Индустриална 

зона, които да предоставят услуги на предприятия и от съседните общини. 

Финансирането на дейностите ще съчетава инструменти за подкрепа повишаването на 

конкурентоспособността, технологичното модернизиране и пазарната стабилност на фирмите в 

общината, инструменти за подкрепа професионалното образование, квалификация и преквалификация 

на кадрите, съобразени с нуждите на предприятията. Инвестициите ще подкрепят иновациите и 

проучванията и преминаването към кръгова икономика, както и подобряването на транспортната 

свързаност и обслужването на индустриалните зони в района на град Казанлък. 

Фигура 17. Индустриална зона за въздействие 

 

3. Зона за въздействие за спорт  

Териториален обхват: гр. Казанлък, граници: от запад – бул. Освобождение; ул. Одрин, ул. Петко Д. 

Петков, ул. Антон Митов, ул. Орешак, от юг ул. Капрони, бул. Никола Петков, ул. Любомир 

Кабакчиев, ул. Ген. Радецки, ул. Тюлбенска, ул. Хемус, ул. Толияти; от изток – парк Тюлбе; от север 
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–парк Тюлбе, северна урбанизирана граница на гр. Казанлък, път IV-1064„Казанлък-Енина“ до бул. 

Освобождение. 

Площ: 2,206 кв. км 

Характеристики: Зоната обхваща територията на парк „Северен“, където се намират и някои значими 

спортни съоръжения в община Казанлък- стадион „Севтополис“, „Колодрума“, тренировъчен мини 

футболен комплекс, младежки дом  и парк „Тюлбето“.  

Проблеми: Планираното развитие на парк „Северен“ е забавено, поради липса на подходящ източник 

на финансиране. Съчетаването на спортни функции с развитието и устройването на парковата среда 

ще запълни една сериозна празнина в общината, свързана с липсата на спортна инфраструктура от 

висок клас, която да позволи развитие на професионален спорт и организиране на спортни събития от 

висок ранг в общината. Липсват условия за придобиване на високи спортни умения. Наличната 

спортна инфраструктура на територията на парка не съответства на съвременните изисквания към 

спортните съоръжения и се нуждае от подобряване и развитие. Липсва многофункционална зала за 

организиране на състезания и др. събития от висок клас, която да осигури по-разнообразна алтернатива 

за свободното време на младите хора. 

Потенциали: Развитието на зоната за спорт ще има важна роля не само за жителите на града, но и за 

тези в останалите населени места в общината и съседни общини, тъй като ще включва спортни 

съоръжения от висок клас. Ще се подобрят условията за спорт и провеждането на по-мащабни спортни 

събития, домакин на които да бъде Казанлък.  

Аргументи за приоритизация: Развитието и новото устройство на парковата среда ще дава 

възможност и ще мотивира хората към масов спорт и по-здравословен живот. Зоната ще има важна 

роля като алтернатива за свободното време на младежите в общината. Ще създава благоприятна среда 

за спорт и отдих на всички възрастови групи целогодишно. Същевременно изграждането на 

многофункционална спортна зала и цялостната реконструкция на стадион „Севтополис“ ще допринася 

за утвърждаването на Казанлък като важен градски и културен център, тъй като ще даде възможност 

за организиране на мащабни културни и спортни събития, които ще привличат туристи и гости от 

съседни общини. Парк „Тюлбе“ ще се свърже с парк „Северен“, като ще осигури по-голямо 

разнообразие на алтернативите за отдих и избор в свободното време на жителите и гостите на 

Казанлък. Паркът ще играе роля на „бял дроб“ на града, тъй като зелената му система ще допринася 

за по-чист въздух. 
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Фигура 18. Зона за въздействие за спорт 

 

4. Зона за въздействие със социални функции  

Териториален обхват: гр. Казанлък, граници: от запад и от юг – жп линия; от изток – бул. Розова 

долина, ул. Бачо Киро, ул. Христо Ботев, ул. Стара планина, ул. Шипченска епопея, ул. Шейновска, 

ул. Любомир Кабакчиев, бул. Никола Петков, от север – ул. Капрони, ул. Орешак, ул. Антон Митов, 

ул. Петко Д. Петков, ул. Одрин, бул. Освобождение; северна граница на урбанизираната територия на 

гр. Казанлък. 

Площ: 1,96 кв. км 

Характеристики: Обхваща територия на града със социални и жилищни функции. 

Проблеми: Остаряла водоснабдителна мрежа, характеризираща се с чести аварии и големи загуби при 

преноса на вода. Недобро състояние на уличната мрежа, което изисква ремонт, както на платната за 

движение, така и на тротоарите. Наличие на жилищни сгради, които са без топлоизолация и това е 

причина за големи енергийни загуби при отоплението им. Зелените площи  и зоните за отдих са 

недостатъчни и неразработени. Разработването им ще промени качеството на живот и ще създаде нов 

по-привлекателен облик на кварталите в зоната. Образователната инфраструктура и социалните 

заведения  се нуждаят от цялостно обновяване и ремонт. 

Потенциали: Развитието на транспортната инфраструктура и на инженерните мрежи, на зелената 

система и на зоните за отдих ще подобри условията за живеене в зоната, като ще модернизира 
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цялостния й облик. Ще се подобри транспортния достъп до зоната. Ще се повиши качеството на 

образователните и социалните услуги. 

Аргументи за приоритизация: Ремонтът и развитието на ВиК и на уличната мрежа в зоната ще 

подобри качеството на живота. Мерките за ремонт и доставка на ново оборудване на образователните 

и социалните заведения ще повиши стандарта на предоставяните услуги на жителите на общината. 

Санирането на жилищни и публични сгради ще е фактор за повишаване на енергийната ефективност. 

Грижата и обновяването на зелените площи и детските площадки в зоната ще създадат нов облик на 

кварталите привлекателен за младите хора, които да останат да живеят и работят в града. Ще се 

осигури единен подход и комплексност при решаване на проблемите в по-голяма част от жилищните 

територии на града, които ще променят и модернизират цялостния му облик. 

Фигура 19. Зона за въздействие със социални функции 

 

5. Зона за въздействие за туризъм  

5.1. Зона Бузлуджа: обхват - билото на Стара планина на връх Бузлуджа на запад от отклонението на 

пътя за връх Шипка; на изток - хотел Еделвайс, път за ски-писти; север – зона на ски-пистите; юг – 

почивни станции южно от пътя към върха. 

5.2. Зона Север: обхват културно-исторически и природно-рекреативни обекти в зоната заключена 

между гр. Шипка, с.  Ясеново, с. Голямо Дряново, с. Шейново, гр. Крън и с. Енина по схема от ОУП 

на Долината на тракийските владетели. 
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5.3. Зона Юг: обхват културно-исторически и природно-рекреативни обекти в зоната около с. 

Бузовград и яз. Копринка по схема от ОУП на Долината на тракийските владетели. 

5.4. Балнео зона: квартал Казанлъшки минерални бани. 

Площ: 79,19 кв. км 

Характеристики: Територията е предназначена за развитие на зони за туризъм и отдих, с 

туристически и спортни обекти и атракции с различен характер. Това са териториите, които обхващат 

зоните на тракийските могили в Долината на тракийските царе, обектите в и около град Шипка и град 

Крън, обекти от Средновековието в района на с. Бузовград, гр. Крън и гр. Казанлък, развиващата се 

зона за туризъм в района около язовир Копринка, зоната с туристически атракции до с. Овощник, 

зоната за спорт и отдих Бузлуджа, както и квартал Казанлък-минерални бани. 

Проблеми: Наличните разнообразни потенциали за развитие на туризма и отдиха в община Казанлък 

не са напълно разработени и използвани. Туризмът в общината все още има сезонен характер. 

Подходът, който е прилаган до сега е бил отделен за всеки от обектите и създадените атракции. 

Необходима е обща цялостна концепция за развитието на туризма в общината, чието изпълнение да се 

базира на интегрирани териториални инвестиции, чрез които ще се постигне цялостно подобряване на 

условията за туризъм и предлаганите атракции. Необходимо е търсене и разработване на туристически 

продукти от нов вид и качество, които да привличат повече туристи не само от страната, но и извън 

нея и да са основа за създаване на специфичен местен бранд в туризма съчетаващ тракийското 

наследство, културните традиции и природните забележителности и историческото наследство от по-

ново време. Необходимо е също така стимулиране работата по историческото и културно наследство, 

свързано със Средновековието. Казанлък е богат и на подобни обекти и трябва да се наблегне върху 

археологически изследвания и проучвания, развитие и утвърждаване на обекти от българското 

средновековие. 

Аргументи за приоритизация: Туризмът е ключов интензивно развиващ се сектор в икономиката на 

общината, който е базиран на уникалния културен и природен местен потенциал. Специфична цел за 

развитието на туризма в периода 2021-2027 г. е създаване на условия за целогодишен туризъм и 

нарастване на броя на туристите. На територията на общината се формират четири значими зони за 

туризъм - едната в Долината на тракийските царе, втора - планинска в района на Бузлуджа, трета около 

яз. Копринка, четвърта- минерални бани, които предлагат стойностни преживявания и туристически 

услуги с високо качество и голямо разнообразие. Интегрираните териториални инвестиции в тези зони 

ще допринесат за изграждане на нови атракции, за по-бързото утвърждаване на нови туристически 
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продукти и за нарастване на броя на туристите през цялата година. Интегрираните териториални 

инвестиции ще са насочени към: 

► Свързване на мрежата от еко пътеки и велоалеи в община Казанлък с еко пътеки и обекти в 

общините Павел баня и Ст. Загора;  

► Социализация и изграждане на нови атракции на Бузлуджа и язовир Копринка; 

► Популяризиране на туристически борси у нас и в чужбина на съществуващите и създаваните 

на нови туристически атракции и продукти, които целогодишно да привличат туристи в 

общината; 

► Инвестиции в културна и спортна инфраструктура, която да привлича туристи и посетители 

целогодишно; 

► Инвестиции за социализация на уникалните и световнозначими археологически обекти; 

► Инвестиции за развитието и социализацията на обекти от Средновековието 

► Изграждане на полифункционална зала за културни и спортни събития; 

► Възстановяване на паметника на връх Бузлуджа и интегриране в туристическите маршрути и 

продукти предлагани от община Казанлък, в т.ч. подобряване на транспортния достъп до него 

и социализацията му; 

► Развитие на зоната за ски спорт и отдих в района на Бузлуджа; 

► Изграждане на Национален център за реставрация и консервация на недвижимо културно 

наследство, който да ускори консервацията и социализацията на обектите на територията на 

община Казанлък; 

► Подобряване на транспортната свързаност на туристическите обекти чрез мрежата от общински 

пътища и велоалеи; 

► Изграждане на атракция-лифт, който да свързва туристическите зони в долината  с района на 

връх Бузлуджа; 

► Туристически продукт, който да включва обектите в зоната на  яз. Копринка, Сарафовата 

могила, с. Енина и зона Бузлуджа, вкл. площадката за парапланеризъм; 

► Развитие на балнео и спа туризъм; 

► Инвестиции за провеждане на национални пленери и конкурси в областта на културата и 

изкуствата; 

► Организиране на фестивали и  традиционни празници в общината; 

► Въвеждане на дуално обучение в областта на туризма в професионалните гимназии и 

подготовка на кадри за развитие на туристическите услуги в общината; 

► Изготвяне на рекламни продукти за възможностите за туризъм в община Казанлък; 
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► Повишаване на енергийната ефективност и обновяване на обектите за настаняване, културната 

и спортната инфраструктура- музеи, зали, читалища и др. 

За реализиране на дейностите в зоните за туризъм ще се създадат публично-частни партньорства, както 

и партньорство между държавата и общината, с оглед привличане на финансови ресурси от различни 

финансови източници.   

Силен акцент ще се постави върху развитието на екологичните видове транспорт- велоалеи, екопътеки 

и подготовката за изграждане на лифт свързващ зоната за туризъм в Казанлъшкото поле и зоната 

Бузлуджа. Лифтът ще бъде една привлекателна целогодишна туристическа атракция, която ще осигури 

„поглед отгоре“ към тракийските могили, полетата с рози и лавандула, язовир Копринка, Казанлък и 

др. населените места в общината. Целта на ИТИ в туристическите зони е по-тясното обвързване на 

културата и културните традиции, подобряването социализацията и достъпа на културните паметници 

като туристически обекти и създаване на нов целогодишен туристически продукт. За подобряване на 

туристическото обслужване се предвиждат мерки в сферата на образованието, с цел осигуряване на 

кадри за сектора. 

Териториалният обхват на зоната за туризъм се определя на база на Общия устройствен план на 

община Казанлък и Общия устройствен план на Долината на тракийските царе. 

Финансирането на дейностите в зоните за туризъм ще съчетава ресурси от Програмата за развитие на 

регионите 2021-2027 г. и Програмата за развитие на човешките ресурси, програмата за „Транспортна 

свързаност“ по отношение на републиканските пътища и „Програмата за развитие на селските райони“ 

по отношение на общински пътища в съседни общини, осигуряващи  подход към туристически обекти 

и атракции на територията на община Казанлък.  
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Фигура 20. Зона за въздействие за туризъм 

 

6. Зона за въздействие за транспортна и цифрова свързаност и устойчива 

градска мобилност 

Териториален обхват: Четвъртокласна пътна мрежа, улична мрежа в населени места, прилежащи 

пространства, предгарови пространства, автогари и спирки на обществения градски и междуселищен 

транспорт, таксиметрови местостоянки, транспортна инфраструктура и съоръжения към нея (мостове, 

тунели, надлези, подлези и др.), системи за защита от шум, пешеходни зони, велосипедни алеи, 

паркинги, организация на движението, маркировка, пътни знаци, светофарни уредби, подвижен състав 

за обществен превоз на пътници, информационни и билетни системи, смарт технологии, 

видеонаблюдение, зарядни станции и други елементи на интегрирана и устойчива система за градска 

мобилност, телекомуникационната мрежа. 

Площ: Обхваща територията на цялата община. 

Характеристики: Обхваща територията ограничена от сервитутите на обектите на линейната и 

точкова инфраструктура на транспортната и телекомуникационната инфраструктура в общината. 

Проблеми: Състоянието на част общинската пътна мрежа (бивша четвъртокласна) и на уличната 

мрежа в общинския център и в по-малките населени места е в незадоволително състояние, което 

поражда проблеми с транспортното обслужване на малките и периферно разположени населени места 
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в общината. Състоянието на спирките на обществения транспорт не отговаря на съвременните 

изисквания и смарт-технологии в транспорта. Налични са пътни съоръжения – мостове, надлези, 

подлези, които се нуждаят от ремонт. Автогарата, гарите и спирките на обществения транспорт се 

нуждаят от обновяване и модернизиране. Нарастващият автомобилен трафик по републиканските 

пътища поражда неблагоприятни шумови натоварвания на части от селищната територия. От ново 

развитие се нуждаят пешеходните зони и паркингите в урбанизираните територии и зоните за туризъм. 

Системата за видеонаблюдение е необходимо да се надгради и доразвие. 

Потенциали: Развитието и утвърждаването на град Казанлък като национално значим индустриален 

център, а територията на общината като място за разнообразни форми целогодишен на туризъм и 

отдих  изискват създаване на условия за добър, бърз и безопасен транспортен достъп до 

производствените зони, до местата за туризъм до образователните, здравните, спортните и културни 

обекти. Същевременно територията на общината е кръстопът на автомобилния трафик от София към 

Бургас и между Северна и Южна България и това налага да се търсят ефективни решения за извеждане 

на транзитния трафик извън територията на населените места. Разширяването на достъпа до Wi- Fi в 

района на туристическите обекти и населените места ще  допринесе за подобряване на услугите за 

населението и туристите в редица области. 

Аргументи за приоритизация: В периода 2014-2020г. приоритет е развитието на интегрирана 

транспортна система на  град Казанлък, като дейностите по изпълнението на етап 2 продължават и 

през новия планов период до 2022г. С оглед нуждите от подобряване на транспортното обслужване на 

останалите населени места в общината и специално на връзките с общинския център, за да се осигури 

нормален достъп на населението до публични услуги- административни и социални, в периода до 

2027г. е необходимо да се рехабилитира общинската пътна мрежа, да се оборудват нови спирки и 

информационни табла за междуселищния обществен транспорт, да се изградят нови велоалеи  и да се 

обнови парка от превозни средства за обществен превоз на пътници. Всичко това е основа за изготвяне 

на нова транспортна схема за обслужване на населението и  на гостите на общината. С новата 

транспортна схема следва да се обхванат и туристическите обекти в общината, както и да се 

синхронизира по-добре вътрешноградския транспорт на град Казанлък с междуселищния. Важна цел 

е развитието на екологични видове транспорт, обновяване на автогарата, на жп гарите и спирките. 

Общината е установила общ интерес със съседни общини – Стара Загора, Мъглиж и Павел баня за 

интегрирани териториални инвестиции за развитие на екологичен транспорт и подобряване на 

транспортната свързаност между тях. Взаимодействието със съседните общини за развитието на 

транспортната система на  района ще допринесе за развитие и по-пълноценно използване на 

потенциала за местно развитие. Чрез ИТИ в зоните за транспорт ще се осигури възможност да се 
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рехабилитира републиканската и общинската пътна мрежа в община Казанлък във връзка с 

изграждането на тунела под „Шипка“, който ще преминава през Стара планина и ще осигури 

провеждането на автомобилен трафик между Северна и Южна България.  

Интегрираните териториални инвестиции в транспортния сектор ще са насочени към : 

► Доизграждане на системата за интегриран градски транспорт в Казанлък; 

► Подобряване експлоатационното състояние на общинските пътища и достъпа до обектите на 

социалната инфраструктура- д. градини, училища, здравни заведения, както и до др. социално 

значими обекти; 

► Подобряване на условията за придвижване на пешеходците, включващи ремонт и изграждане 

на тротоари и оптимизиране организацията на пешеходното движение- пешеходни ленти, 

светофари  и др. 

► Обновяване на автомобилния парк на обществения пътнически транспорт с електрически 

превозни средства и други от висок екологичен клас; 

► По-добро транспортно обслужване на малките периферни населени места в общината; 

► Изграждане на велоалеи, които да дадат възможност за по-широко използване на велосипеден 

транспорт, както в населените места, така и за  достъп до туристическите обекти; Свързване на 

велоалеите в община Казанлък с такива в съседни общини; 

► Изграждане на западен обходен път на гр. Казанлък; 

► Жп транспорт – обновяване на жп гарите и спирките на територията на общината и 

прилежащата им инфраструктура, за да се насърчи използването им от туристите; 

► Подготовка на проект за изграждане на лифт, които да свърже зоната за туризъм в долината на 

тракийските царе с тази в района на връх Бузлуджа; 

► Стимулиране използването на електрически превозни средства чрез изграждане на зарядни 

станции и осигуряване на специални места за паркиране. 

Инвестиции за интегриран градски транспорт, както и за подобряване на свързаността на мрежата от 

градове и устойчива градска мобилност за периода 2021-2027 г. се предвиждат по Програмата за 

развитие на регионите. Те могат да включват подобряване на връзките между интегрирания градски 

транспорт, междуградския автобусен, железопътен, като част от реализиране на интермодални 

превози - обновяване на общински автогари и съответните предгарови пространства общинска 

собственост, автобусни спирки на градския транспорт, осигуряващи лесен трансфер към следващия по 

вид транспорт и  връзки между елементите на инфраструктурата. Предвидена е подкрепа за 

разработване и подобряване на системите за обществен градски транспорт, в това число закупуване на 

нов, екологосъобразен подвижен състав за нуждите на междуградския транспорт, който отговаря на 
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европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на 

възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт. Предвижда се финансиране 

на първи, втори и трети клас пътища, извън TEN-T мрежата, общински пътища /бивши четвърти клас/ 

на територията на градски общини, каквато е община Казанлък, както и мерки за пътна безопасност. 

По програмата за развитие на регионите и по програмата за околна среда за периода 2021-2027 г. са 

предвидени стъпки за подмяна на високоемисионните автомобили с електрически, които ще допълнят 

инвестициите по Програмата „Транспортна свързаност“ за изграждане на инфраструктура за 

алтернативни горива по основните направления на републиканската пътна мрежа.  

Фигура 21. Зона за въздействие за транспортна и цифрова свързаност 
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V. ЧАСТ V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРИРАН 

ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

Програмата за реализация на ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 г. има задачата на 

основата на избраната стратегия за развитие на общината, да осигури вътрешната и външна 

съгласуваност на факторите въздействащи върху развитието и използването на наличните ресурси и 

финансови инструменти за реализация на плана.  

Програмата за реализация оптимизира съчетаването на финансиране от различни финансови 

източници, както и институционалната подкрепа и техническата помощ за изпълнение на плана. 

Програмата за реализация на ПИРО определя конкретните дейности и проекти, чрез които ще бъдат 

постигнати стратегическите цели и приоритети на плана. Определя бюджета за изпълнението на 

мерките и проектите, периода в който ще бъдат изпълнени, източниците на финансиране, както и 

отговорните звена в общинската администрация, които отговарят за изпълнението им. При 

определянето на приоритетите и мерките за изпълнението им са взети предвид направените 

заключения от социално-икономическия и екологичен анализ, извършените в изпълнение на 

комуникационната стратегия анкети и обсъжданията във фокус групите и теренните проучвания на 

място.  

Програмата за реализация на ПИРО има 7 годишен период на действие и е отворен документ, който 

може да бъде актуализиран периодично в зависимост от промените във вътрешните и външни фактори, 

влияещи върху развитието, постигнатата ефективност и ефикасност при изпълнението на целите и 

приоритетите за развитие. Програмата за реализация на ПИРО зависи от констатациите и направените 

изводи от междинни и годишни отчети за изпълнението на плана, които са част от действията по 

мониторинг и оценка на изпълнението на плана.  

Прилагането на интегриран териториален подход е в основата на изпълнението на плана, като чрез 

него ще се получи по-силно въздействие и резултати. Програмата предвижда концентрация на 

инвестициите в дефинирани нови зони за въздействие за интегрирано градско развитие и за 

интегрирани териториални инвестиции. Определените зони за интегрирано градско развитие ще 

допринасят не само за развитието и утвърждаването на Казанлък като значим градски център от 3-то 

ниво, а и ще създадат условия за по-интензивно развитие и по-добър достъп до услуги на населението 

във всички населени места в общината.  
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Интегрираните териториални инвестиции са тясно свързани с реализацията на стратегическите цели и 

определените приоритети за развитие, като ще насочат инвестиции в териториални зони, чиито 

потенциал за развитие е най-голям и за по-кратък период от време ще се реализират значими резултати 

и висок темп на икономически растеж. Програмата за реализация на ПИРО съдържа свързани помежду 

си мерки и проекти, които са приложими, постижими и реалистични, с конкретни измерими резултати 

и с реални източници на финансиране.  

В Приложение 1 към плана е представен в таблична форма интегрирания подход, целите, 

приоритетите, мерките и проектите, планирани да се реализират в периода 2021-2027 г. Списъкът с 

проекти, които са от голяма важност за развитието на община Казанлък и са ключови за постигането 

на стратегическите цели на плана са неразделна част от програмата за реализация на ПИРО. 

Програмата за реализация на ПИРО е насочена към реализацията на главната стратегическа 

цел за развитие на общината в периода 2021-2027 г. 

Постигане на високи темпове на устойчив интелигентен икономически растеж, базиран на 

дейността на конкурентоспособни индустриални предприятия и целогодишен туризъм, 

качествено професионално образование и превръщане на общината в  привлекателно място за 

живеене, бизнес, образователно и културно средище с възможности и потенциал за реализация 

на младите хора със запазена природна среда. 

Програмата ще допринесе за изпълнението на трите стратегически цели, които отразяват предимствата 

и силните страни за развитие на общината и ще решава съществуващи проблеми и нужди, които са 

установени в социално-икономическия анализ на документа. Същевременно в областите, в които е 

установен напредък се предвижда фокусиране на нови мерки, чрез които да се установи устойчивост 

на постигнатите резултати в периода 2014-2020г. Такива са интегрираното градско развитие, 

икономическото развитие и туризма. 

Стратегическа цел 1 

Технологична трансформация на икономиката, постигане на високи темпове на устойчив 

интелигентен икономически растеж на основа на научно изследователска и приложна дейност в 

помощ на бизнеса и утвърждаване на община Казанлък, като значим индустриален, културен, 

туристически и образователен център. 

Стратегическа цел 1 ще бъде реализирана чрез изпълнението на два приоритета. Първият от тях е 

насочен към постигане на интелигентен растеж, чрез развитие на професионалното образование, 

създаване на център за иновации и научни изследвания и технологично обновяване на предприятията. 
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Вторият приоритет е свързан с развитие на нови форми на туризъм, туристически атракции, опазване 

и популяризиране на местните традиции и култура и утвърждаване на община Казанлък като 

дестинация за целогодишен туризъм. 

Приоритет 1 ще се реализира на територията на град Казанлък, като интегрирани териториални 

инвестиции в съществуващата и функционираща към момента и в новата развиваща се индустриална 

зона. Той се основава на интегрирани териториални инвестиции в развитие на индустриалните зони и 

на необходимата бизнес инфраструктура, подкрепа на предприятията за технологично обновяване и 

разработване на нови продукти, развитие на иновации и научни изследвания, пряко свързани с 

производствените дейности в индустриалните зони,  развитие на образователната инфраструктура и 

акредитиране на нови специалности, съответстващи на нуждите на предприятията. Финансирането на 

дейностите в индустриалните зони ще съчетава финансиране от Програмата за развитие на регионите, 

Програмата за иновации и конкурентоспособност, Програмата „Образование“ и Програмата за 

развитие на човешките ресурси в периода 2021-2027г. 

Приоритет 1 „Иновации и растеж“ на Програмата за иновации и конкурентоспособност 2021-2027 г. е 

насочен към преодоляване на предизвикателствата в областта на развитието на националната 

иновационна екосистема – подобряване на резултатите и продуктивността на иновационната и 

инвестиционна активност на българските предприятия, създаване на благоприятни условия за по-

високо технологично развитие и устойчив растеж на предприятията и цифровата им трансформация в 

тяхната взаимообвързаност и синергия. 

Анализът за България за 2020 г. констатира, че е постигнат ограничен напредък по отношение на 

иновациите и науката, като разходите за научноизследователска и развойна дейност продължават да 

бъдат много ниски както в публичния, така и в частния сектор. България има петия най-нисък 

интензитет на НИРД в ЕС: 0,75% от БВП през 2018г. с много слабо увеличение от 0,74% от БВП през 

2017 г. Частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност са монопол на големи 

мултинационални дружества и са концентрирани в региона на столицата. Констатира се също, че 

сътрудничеството и връзките между науката и бизнеса са много ограничени. Клъстерите и техният 

потенциал в България в основната си част са недоразвити, тъй като често не достигат нужната 

критична маса. Наблюдава се спад в активността на младежите на пазара на труда в целия ЕС, като 

резултат от пандемията КОВИД-19. Затова специалните мерки за тях, свързани с обучения, 

придобиване на умения, включване в стажуване и други, които дават повече шансове за работа, ще 

бъдат подкрепени в периода 2021-2027г. със значителен ресурс в рамките на ЕС. 

Развитието и утвърждаването на Казанлък като индустриален, образователен и 

научноизследователски център с регионално значение ще допринесе за редуциране на посочените 
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проблеми и формиране на контрапункт на региона на столицата, който да обедини индустриалните 

зони в Казанлък, Стара Загора и Пловдив. Ще бъде направена крачка към развитие на кръгова 

икономика и формиране на специфичен регионален клъстер. Важна роля ще имат и инвестициите за 

развитие на предприемачеството сред младите хора и развитието на професионалното образование по 

Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027г. 

Изпълнението на приоритет 1 е тясно свързано с приоритет 4, осигуряващ достъп до високоскоростен 

широколентов интернет, който дава възможност за внедряване на нови цифрови технологии и 

комуникации в производствения сектор. 

Приоритет 2 на ПИРО „Развитие на културния и природен потенциал на общината като основа за 

целогодишен туризъм“ се предвижда да се реализира като интегрирани териториални инвестиции в 

зоните за развитие на туризма в общината и подобряване на транспортната свързаност между тях. 

Специален акцент се поставя на развитието на археологическите проучвания и социализацията на 

обекти като места за посещение на туристите. Туристическият потенциал на общината ще се развие 

като се залага на изграждане на нови атракции в района на язовир Копринка и зоната Бузлуджа. 

Същевременно ще се подобри транспортната достъпност на местата за туризъм, повишаване 

квалификацията на кадрите на база на въвеждане на дуално образование, както и инвестиции за 

интегрирано градско развитие на централната зона на град Казанлък, където са концентрирани обекти 

на културната и туристическа инфраструктура. Предвижда се подготовката и изграждането на следващ 

етап на кабинков лифт, който да свърже зоните за туризъм в Казанлъшкото поле с развиващата се зона 

Бузлуджа. Финансовите инструменти, които ще осигурят изпълнението на приоритет 2 са Програмата 

за развитие на районите 2021-2027, Програмата за развитие на човешките ресурси, Програмата Околна 

среда. 

Стратегическата цел 2 

Подобряване на условията за живот и инвестиционната привлекателност на основа на 

подобряване на транспортната и цифрова свързаност, опазване на околната среда и адаптиране 

на общината към промените в климата.  

Стратегическа цел 2 се ще се изпълнява чрез 3 приоритета. Приоритет 3 е насочен към развитието на 

транспортната инфраструктура и подобряване на транспортните услуги в общината с акцент върху 

екологичните форми на транспорт и подмяна на моторните превозни средства  на обществения 

транспорт с електрически и хибридни. Зоните за транспорт в общината са зони за въздействие спрямо 

които ще се прилага подхода за интегрирани териториални инвестиции. Териториалният им обхват е 

идентифициран в Общия устройствен план на община Казанлък. От една страна те са взаимосвързани 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
221 

с ИТИ в Индустриалните зони и туризма, а от друга са насочени към подобряване на условията за 

живот в малките и периферно разположените населени места чрез подобряване на транспортната 

свързаност и достъпа до публични услуги- образователни, здравни, административни, бизнес и др. 

Приоритет 4 е ориентиран към подобряване и развитие на цифровата свързаност, осигуряване на 

високоскоростен интернет достъп на публични места и подобряване на сигурността в населените места 

чрез изграждане на системи за видеонаблюдение. Приоритет 5 ще допринася за устойчивото развитие 

на общината, опазването на околната среда и адаптирането към климатичните промени и имат 

хоризонтален характер и следва да се изпълняват за цялата територия на общината. Подобряването на 

инфраструктурните услуги в малките населени места ще допринася за утвърждаването им като добро 

място за живеене в общината и задържане на младите хора в тях, вкл. заради подобрената трудова 

мобилност и осигурения по-добър достъп до социални услуги. 

Финансирането на мерките по приоритетите на стратегическа цел 2 ще се осъществява от  „Програмата 

за развитие на регионите“, Програмата „Транспортна свързаност“, и Програмата „Околна среда“. 

Програмата „Околна среда“ ще финансира  мерките свързани с развитие на инфраструктурата за 

събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за постигане на съответствие с Директива 

91/271/ЕИО и инфраструктурата за водоснабдяване за постигане на съответствие с Директива 98/83/ЕО 

с принос към намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа, за развитие/надграждане на 

инфраструктурата, свързана с управлението на битовите отпадъци на регионално ниво на управление 

на отпадъците за постигане на целите за 2030 г. за рециклиране на отпадъците и депониране на 

отпадъци, мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци, мерки за рециклиране на 

отпадъците – допустими в комбинация и с разделно събиране и предварително третиране, мерки за 

опазване на екосистемите и биологичното разнообразие в зоните във и извън Натура 2000, Превенция 

и управление на риска от наводнения и засушаване (приоритет на изпълнението на мерките, 

идентифицирани в ПУРН), мерки за подобряване на чистотата на въздуха. 

Стратегическа цел 3  

Подобряване на условията за развитие на спорта, на социалните и административните услуги, 

предоставяни от компетентна, отговорна и обърната към нуждите и очакванията на обществото 

общинска администрация 

Стратегическа цел 3 ще се изпълнява чрез два приоритета. Приоритет 6 е насочен към модернизиране 

и развитие  на социалната инфраструктура, подобряване на качеството, достъпа до социални услуги  и 

създаване на алтернативи за свободното време на децата и младите хора, с цел задържането им в 

общината. Приоритетът ще допринася за превръщане на община Казанлък в привлекателно място за 

живеене и правене на бизнес, както и за висок стандарт на живот. Приоритет 7 е свързан с развитието 
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и повишаването на административния капацитет на общинската администрация. Изпълнението на 

приоритета ще рефлектира върху повишаване ефективността и ефикасността на работата на 

администрацията и повишаване на достъпа и качеството на предоставяните от нея услуги. 

Финансирането на дейностите по приоритет 6 ще се финансират от Програмата за развитие на 

регионите 2021-2027, Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 и програма 

„Образование“ 2021-2027. Финансирането на дейностите по приоритет 7, свързани подготовката и 

управлението на проекти по ОПРР 2021-2027г. ще се финансират от тази програма. Подобен принос 

ще имат и останалите оперативни програми за периода 2021-2027г., във връзка с подготовката и 

управлението на проекти  по техните инвестиционни оси. 

Сътрудничеството и партньорството между общинските администрации с такива от други региони на 

ЕС, за реализация на съвместни проекти ще се финансира от програмите за европейско териториално 

сътрудничество 2021-2027г. 

В приложение №2 са посочени в прогнозен план размера на финансовите ресурси (собствени и 

привлечени) за инвестиции, които ще бъдат инвестирани/разходвани от общината за развитието й през 

периода до 2027 г., в съответствие с приоритетите и целите на ПИРО. В тези прогнозни разходи са 

предвидени и очакваните ангажименти по изпълнението на плана от страна на останалите партньори 

и заинтересовани страни, при водещата роля на общинската администрация. Ресурсите за 

реализацията на плана включват всички планирани средства за реализацията на идентифицираните за 

развитието на общината мерки и проектни идеи.  

Финансовата рамка отразява всички възможни източници на финансиране – собствени /заемни 

средства, вкл. от финансови инструменти, от фондове на Европейския съюз, национален и общински 

бюджети, допълнителни ресурси от други източници – публични и частни и др. Средствата са 

прогнозирани на базата на досегашния опит в ползването на подобни източници, както и на базата на 

потенциално необходимия и реалистично достъпния наличен ресурс.  

Общият размер на индикативния бюджет на ПИРО е 485 543 950 лв.  

Собственото финансиране е в размер на 33 204 704 лева (близо 7 % от общия размер). Предвижда се 

основният източник на средства за финансиране на предвидените мерки да са средства от ЕС 

(националните програми финансирани от ЕСИФ, средства по Плана за възстановяване и устойчивост, 

Фонда за справедлив преход и директните програми на ЕК) – 339 007 500 лева (70 % от общия бюджет). 

15,9 % (77 361 800 лева) от финансирането е предвидено на бъде осигурено от държавния бюджет, а 

от други финансови източници – 35 969 910 лева (7,4 %).  
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Големият процент на финансиране от ЕС средства се дължи на факта, че през следващите 4 – години 

освен програмите, финансирани от ЕСИФ, ще се прилагат Националния план за възстановяване и 

устойчивост и Плана за справедлив преход. Тук влизат също така и средствата, които могат да се 

използват по линия на финансовите инструменти, както и директните програма на ЕК. В предвидения 

са включени и средства директно насочени към частния бизнес, както и други структури и 

бенефициенти извън община Казанлък.  

Важно е да се отбележи, че посочената сума, включително по отделните приоритети е индикативна. 

Тя може да се променя в зависимост от степента на изпълнение на приоритетите, промените в 

пазарните условия, необходимостта от оптимизиране на предвидените средства чрез 

преразпределение между отделните приоритети въз основа на актуализация на програмата в частта на 

предвидените мерки и проекти. 

Съгласно Методическите указания на МРРБ неразделна част на Програмата за реализация е 

Индикативен списък на важни за общината проекти, които се разработват и изпълняват в рамките на 

Програмата, изготвен по образец от Методическите указания. Проектите включени в индикативния 

списък следва да се реализират приоритетно, като за целта е необходимо общината да има известна 

степен на проектна готовност и общината заедно с партньорите да е преценила, че съответният проект 

е от особена важност за развитието ѝ. Важен и обективен фактор за определяне на приоритетните 

проекти е възможността за определяне на източника за финансиране, което към изготвяне на 

настоящия момент е индикативно. На национално ниво в процес на разработване са основните 

стратегически документи, чрез които ще бъде осигурено финансирането на проекти на общините. 

Включените в списъка проекти са тясно обвързани с ключовите приоритети за развитие, като в 

Програмата за реализация е обоснован приноса им към тях. Съгласно ППЗРР при приемане или 

изменение на бюджета на общината и утвърждаване на индикативните разчети за средствата от ЕС 

Програмата за реализация и съответно Списъка с приоритетните проекти могат да се актуализират, 

при спазване на принципа на партньорство.  
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VI. ЧАСТ VI. МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ 

Според изчисления индекс на уязвимост от климатичните промени за регионите (NUTS 2) за целия 

ЕС, Югоизточен регион попада в четвърта група с висока уязвимост. Най-чувствителните сектори към 

климатичните изменения са селското стопанство, туризмът, управлението на водните ресурси и 

горският фонд.  

Климатичните сценарии за България са разработени в НИМХ-БАН в рамките на проекта CECILIA. 

Проведени са симулации на регионалния климат за бъдещето, за два интервала – „близко бъдеще“ 

(2021–2050 г.) и „далечно бъдеще“ (2071–2100 г.), за да се установят тенденциите (т.е. изменението 

спрямо сегашния референтен климатичен период 1961– 1990 г.) за средната годишна температурата 

на въздуха и средната годишна валежна сума. По отношение на температурата за ЮИР, както и за 

цялата страна, се очаква увеличение на средногодишната температура, като това увеличение е с около 

1,5–2 С за близкото и между 2,5 и 3,5 С за далечното бъдеще. Сравнението на температурата през 2017 

г. за Югоизточен регион спрямо средната температура за базисния период 1961–1990 г. показва 

продължаваща тенденция за покачване на средната годишна температура. През 2017 г. аномалията на 

средната годишна температура на въздуха в административните области на региона варира от +0,9–

1,0C до +1,1–1,2С (за териториите с н. в. до 800 m). 

Съгласно Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и плана за действие към 

нея България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към изменението на климата 

(главно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи) и към нарастващата честота на 

екстремни събития, свързани с изменението на климата, като суши и наводнения. Най-често срещаните 

хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни валежи и температури, бури, наводнения, 

горски пожари, свлачища и суша. 

От гледна точка на очакваните промени в режима на валежите, вероятно е да има намаляване на 

валежите, което ще доведе до значително намаляване на общите водни запаси в страната. В това 

отношение прогнозите сочат намаляване на валежите с приблизително 10 процента до 2020 г., 15 

процента до 2050 г. и от 30 процента до 40 процента до 2080 г. При повечето сценарии за изменението 

на климата валежите през зимните месеци вероятно ще се увеличат до края на века, но се очаква 

значителното намаляване на валежите през летните месеци да компенсира това увеличение.  
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Основните уязвимости от изменението на климата на различните нива на биологичното разнообразие 

и екосистемите могат да бъдат застрашени от загубата на генетично разнообразие.  

Производството на енергия от водноелектрически централи (ВЕЦ) вероятно ще пострада от 

намаляване на валежите, особено през летния сезон. Речните течения ще се променят поради 

промените в режима на валежите и намалената снежна и ледена покривка в планинските райони. 

Изменението на климата може да промени енергийните изисквания за жилищно и промишлено 

охлаждане и отопление, времето и мащаба на пиково търсене и корекциите в енергопотреблението за 

транспортни, строителни и селскостопански дейности.  

Една от възможностите за противодействие на климатичните промени е използването на ВЕИ. 

Природните условия в ЮИР са най-благоприятни за използване на слънчевата и ветровата енергия. 

Изградените мощности от ВЕИ в района представляват 13,6 % от общите в страната. В ЮИР се усвоява 

най-много слънчевата енергия, като изградените мощности са най-много в страната и представляват 

36,7 % от всички фотоволтаични централи. Водещи са областите Ямбол и Стара Загора, но във всяка 

община от ЮИР функционира поне една фотоволтаична централа. С най-много изградени мощности 

са общини Казанлък, Ямбол, Камено и Сливен. ЮИР се нарежда на второ място след СИР в усвояване 

на ветровата енергия в страната, като водещи са общини Казанлък и Сливен. Важно е да се насочат 

усилия за увеличаване на дела на ВЕИ при производство на енергия, особено при сгради и отделни 

домакинства. Съществуват много резерви за производството на енергия за собствени нужди, което 

трябва да се стимулира. 

В програмата за ЕЕ на общината е необходимо да се обърне внимание не само на подобряването на 

енергийните характеристики на сградите, но и на подобряването на ефективността на сградните 

инсталации. Важно е да се предвидят дейности свързани с включване на нови водоизточници и 

резервоари за вода, както и мерки за ограничаването на загубите на питейна вода. Необходими са 

мерки за ускоряване на изграждането на канализационни мрежи и пречиствателни станции, 

реконструкция и модернизация на недобре функциониращите мрежи и станции, търсене на 

алтернативни решения в малките населени места чрез изграждане на водоплътни изгребни ями и др.  

Състоянието на пътната мрежа е важно по отношение на отделяните парникови газове и други 

замърсители на въздуха, а така също и за създаваното шумово ниво и риск от пътни инциденти. В тази 

връзка е важно да се насърчават инвестиции за преминаването към по-екологосъобразен транспорт, 

включително осигуряване на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства.  

По отношение на риска от природни бедствия фокусът е насочен към живота и здравето на 

населението; надграждане на системата за управление на водите в реално време чрез включване на 
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допълнителни поречия, на съществуващи системи за управление на риска и системи за оповестяване 

с разширяване на техния обхват по отношение горски пожари, земетресения и други природни 

бедствия; изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни 

наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват; 

продължаване инвестициите в подкрепа на подготовката на населението за реакция с цел намаляване 

риска от действия под афект. Ще се подкрепят мерки за преминаване от система за управление, 

насочена към реагирането при дадена ситуация, към по-цялостна система за предотвратяване и 

управление на риска от бедствия с цел насърчаване на адаптирането към изменението на климата. 

Уязвимостта на здравето от изменението на климата може да се задълбочи вследствие на някои 

характеристики на здравния сектор, включително инфраструктурата и структурата, както и 

разбирането и компетенциите на здравния персонал за въздействието на климатичните изменения 

върху човешкото здраве.  

Метеорологичните условия и климатът са от съществено значение за туризма. Климатът е ключов 

фактор, определящ привлекателността на дестинацията, който влияе и върху периода за почивки, 

както и върху избора и разходите за туристическа дейност. Зимният туризъм вече страда от по-високи 

температури и в краткосрочен до средносрочен план ски зоните вероятно ще станат все по-

икономически нежизнеспособни (например, общините инвестират значителни суми в изграждането на 

повече зимна инфраструктура за ски спорт в райони с малка надморска височина, очевидно, без да са 

наясно с прогнозите за очакваните климатични условия). Възможностите могат да се видят в 

развитието на нови туристически продукти, като различни видове културен туризъм (исторически, 

археологически, специален туризъм); - вино и кулинарен туризъм; специални събития (например 

фестивали) и привличане на нови перспективни туристически пазари.  

Формулираните цели и приоритети в стратегическата част и определените мерки (с пряко или косвено 

влияние) за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени са 

резултат от идентифицираните в анализа на ПИРО рискове и проблеми. Те са съобразени с 

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и плана за действие към нея, Плана 

за управление на речните басейни в Източнобеломорския район; Плана за управление на риска от 

наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление и други релевантни документи.  

В аналитичната част на плана са идентифицирани по-значимите проблеми, които след това са отразени 

като мерки и цели в стратегическата част. При формулирането на конкретните мерки са взети под 

внимание и изведени изводи и препоръки в релевантните национални и общински документи, както и 

наличната информация по отношение реализацията на т.нар. Зелена сделка.   
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Мерките за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от природни бедствия са 

насочени към решението на съществуващи проблеми и отчитат спецификата на общинската 

територия, за да осигурят превенция спрямо очакваните рискове. Идентифицираните мерки са както 

инфраструктурни проектни идеи, така и меки мерки за повишаване на информираността и готовността 

на реагиране в критични ситуации.  

Първият тип мерки са свързани с въздействие върху факторите, които водят до намаляване на 

генерирането на емисии на парникови газове. Това са мерки, комплексни по своя характер, които са 

обект, както на националната, така и на общинската политика.  

Конкретните мерки в ПИРО са насочени към икономическата, социалната и екологичната сфера, и по-

конкретно:  

► подобряване на енергийната ефективност и минимизиране на загубите, в резултат на 

използването на остаряла техника и технология и инфраструктура, подобряване на енергийните 

характеристики на сградите, енергоефективно осветление. Ще бъде подкрепено прилагането на 

интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за енергийна 

ефективност във всички икономически сектори.  

► подкрепа за развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване на иновативни технологични и 

организационни подходи и развитие на кръговата икономика;  

► сътрудничество и партньорство между образователните институции и бизнеса;  

► подобрение в транспортната инфраструктура, транспортната система и мерки за устойчива 

градска мобилност, включително осигуряване на нисковъглероден, енергийно ефективен 

транспорт;  

► развитие на традиционното и биоземеделието;  

► ефективни практики за управление на отпадъците;  

► подкрепа за изграждане на зелена инфраструктура;  

► мерки за производство на зелена енергия;  

► газифициране на публични, частни и производствени сгради;  

Друг тип мерки са насочени към вече възникнали изменения на климата и рискове, свързани с 

активизиране на бедствия вследствие на климатичните промени.  

► Създаване на система за ранно предупреждение за риск от наводнения, пожари, природни и 

други бедствия, включително изграждане на локални системи за оповестяване на микроязовири 
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► Корекция на река Енинска/Старата река, извън територията на град Казанлък и Реконструкция 

и изграждане на защитни мостове на река Старата река и възстановяване на крайречните 

територии на р. Старата река/Енинска с цел опазване на биоразнообразието 

► Подобряване експлоатационното състояние на водоизточниците за водоснабдяване и 

изграждане на нови  

► Опазване и подобряване управлението на горите и горските ресурси, включително 

допълнително залесяване в активната туристическа зона и възстановяване на зелени територии, 

унищожени в резултата на пожари, ветрове, насекоми, болести и други 

► Разработване на лесоустройствен план на горски територии на община Казанлък 

► Изграждане на канализационни мрежи и подобряване на пречистването на отпадните води 

В допълнение мерките от плана, които са свързани с повишаване капацитета на администрацията, 

работа с деца и младежи за информиране по въпросите на изменението на климата и формиране на 

нови модели на поведение ще подпомагат усилията на общината за намаляване и предотвратяване на 

последиците от изменението на климата. 

Очаква се изпълнението на мерките да доведат до елиминиране или смекчаване на рисковете, до 

намаляване на уязвимостта и увеличаване на адаптационния капацитет на общината и нейните жители 

към очакваните промени в климата. 

Интегрирането на политиките по опазване на околната среда във всички сфери на човешката дейност 

и общественото развитие придобива все по-голяма актуалност както поради изострянето на редица 

екологични проблеми, така и поради по-широко разпространеното разбиране, че жизнените 

екосистеми, съхранените природни ресурси и здравословната околна среда са пряко свързани с 

качеството на живот за хората. 

Прилагането на ефективни общински политики по околна среда, насърчаването на нисковъглеродна 

икономика и иновации благоприятства създаването на нови пазари и работни места, повишава 

конкурентоспособността на местната икономика посредством по-висока ефективност на използването 

на ресурсите и създаване на нови инвестиционни възможности. 

ПИРО на община Казанлък интегрира европейските и национални цели в областта на околната среда 

и изискванията, свързани с изменението на климата и адаптирането към климатичните промени при 

процесите по пространствено планиране и развитие на общината. 
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VII. ЧАСТ VІІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

Наблюдението и оценката на ПИРО на Община Казанлък за периода 2021-2027 г. се осъществява чрез 

система, която включва: начините за събиране на информация; индикаторите за наблюдение; органа 

за наблюдение; организацията на работата по наблюдение и оценката, както и системата на докладване 

и осигуряване на информация и публичност. 

Цел на системата за наблюдение и оценка е да бъдат анализирани и оценени процесите по 

изпълнението на стратегическите цели, приоритетите и свързаните с тях мерки.  

В цялостния процес на наблюдение и оценка, при спазване на принципа за партньорство, участват 

общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската 

администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, 

представителите на гражданското общество в общината. 

За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение и оценка на ПИРО се приема 

система от индикатори. За всеки от индикаторите се посочва мерната единица, в която ще се измерва, 

източниците на информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за 

отчитане изменението, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на 

периода на действие на плана.  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ПИРО са взети под внимание и част от общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през 

периода 2021-2027 г. 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО отчита напредъка и степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови 

характеристики, въз основа на събраната обективна информация и данни. Съгласно изискванията на 

Методическите указания са използвани два вида индикатори:   

► Индикатори за продукт, които се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. Избраните индикатори са 

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за 
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конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие 

в съответната област.  

► Индикатори за резултат, които отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за периода.  

Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и териториалното 

развитие. Те измерват напредъка на местната общност, конкурентоспособността на местната 

икономика, образованието, изградеността на инфраструктурата, комуникационните системи, 

състоянието на околната среда, социалната интеграция, здравния статус на населението. 

Предложените индикатори са формулирани така, че да могат да измерят промяната в съответния 

продукт или резултат от изпълнението на плана в абсолютна (брой, кв.м. и др.) или относителна 

стойност (%). Точността при измерване на напредъка по изпълнението на ПИРО зависи от 

обективността на базовите стойности на отделните индикатори, които са определени на база 

официални източници на информация.  

Орган за наблюдение на ПИРО е общинският съвет. Кметът на общината организира наблюдението на 

изпълнението на ПИРО, като в процеса участват и представители на заинтересованите страни. За 

постигнатите резултати и напредък в изпълнението на плана се изготвят годишни доклади, които се 

одобряват от общинския съвет по предложение на кмета. Годишните доклади се изготвят и внасят за 

обсъждане и одобрение до 31 март на всяка следваща година. Те са публични и се оповестяват на 

интернет-страницата на общината, а копие от тях се изпраща на председателя на областния съвет за 

развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. 

Докладите следва да съдържат информация за:  

► общите условия за изпълнение на плана и в частност настъпили промени в социално-

икономическите условия в общината;  

► постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана въз основа на 

индикаторите за наблюдение;  

► действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана, в т. ч.: мерки за наблюдение и механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни; преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

плана през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; мерки за 

осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана; мерки за 

постигане на необходимото съответствие на плана със секторните политики, планове и 
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програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на 

климата и за адаптацията към вече настъпилите промени; мерки за прилагане принципа на 

партньорство; резултати от извършени оценки към края на съответната година; 

► изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана с 

размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране; 

► заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана. 

Основните източници за информация включват: НСИ – данни от текущата статистика, дирекция 

„Бюро по труда“, ГРАО, РУО, ИСУН 2020, РИОСВ, РЗИ, експлоатационни дружества, общинска 

служба „Земеделие“, областно пътно управление, официални регистри, дирекции и отдели в 

специализираната общинска администрация.  

При съществени промени в икономическите и социалните условия в общината ПИРО може да бъде 

актуализиран. Актуализация може да бъде направена и в резултат на настъпили промени в 

националното или европейското законодателство, както и при съществени промени в национални 

или секторни стратегии и политики, влияещи върху неговото изпълнение. Актуализация в 

програмата за реализиране на ПИРО се прави при приемане или изменения на бюджета на общината 

и утвърждаване на индикативните разчети за средствата от ЕС. Изготвянето и приемането на 

актуализацията на ПИРО се извършва по реда и условията за неговото изготвяне и приемане, а на 

програмата, при необходимост, с решение на общинския съвет по предложение на кмета на 

общината.   

Индикаторите за резултат и продукт са посочени в Приложение №3 „Матрица на 

индикаторите”. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



    Приложение № 1 

Програма за реализация на ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 г. 

Описание на предвидените мерки и дейности 

Приоритет Мярка 
Дейност/ 

проектна идея* 
Кратко описание 

Територия/зо

на за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие)

** 

Индикативен 

бюджет (хил. 

лева) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката  

Приоритет 1 

Икономическ

и растеж и 

повишаване 

на 

конкурентосп

особността на 

общинската 

икономика 

Мярка 1.1.1. 
Развитие на 

Индустриална зона 

Казанлък 

Изграждане на 

техническа и инженерна 

инфраструктура на 

индустриалната зона и 

привличане на 

инвеститори 

Обособяване на 

структура/звено 

„Инвестиции“ в община 

Казанлък за представяне 

на индустриалните 

дейности в общината 

съвместно с екипа на 

Индустриалната зона и 

Търговско-промишлена 

палата - Казанлък 

Изграждане на 

инфраструктура за 

зоната; 

инициативи с 

партньори за 

популяризиране 

дейността, 

възможностите и 

предоставяните 

услуги от 

Индустриалната 

зона 

Индустриалн

а зона за 

въздействие 
3500 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 

Мярка 1.1.2. 
Развитие на 

професионалното 

дуално образование 

в областите 

машиностроене, 

електротехника, 

програмиране и 

туризъм, както и 

повишаване на 

професионалната 

квалификация и 

преквалификацията 

на кадри 

Разкриване на нови 

паралелки за дуално 

образование 

Повишаване 

квалификацията на 

педагогическия персонал  

Обновяване кабинетите 

за дуално образование  

Партньорство с местния 

бизнес 

Разширяване 

възможностите за 

Създаване на нови 

паралелки за 

дуално 

образование и 

обновяване на 

сградния фонд, 

закупуване на 

ново оборудване 

за кабинетите; 

обучения за 

преквалификация 

на възрастни и 

създаване на 

условия за учене 

през целия живот  

Зона за 

въздействие с 

администрати

вни и 

публични 

функции, 

градска зона, 

индустриална 

зона за 

въздействие 

2850 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС 

2027 г 
Община Казанлък 

Отдел ПВФ, ОСП  
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преквалификация на 

възрастни чрез 

увеличаване обхвата на 

предлаганите обучения 

Мярка 1.1.3. 
Развитие на 

Техническия колеж 

като център за 

научни изследвания 

и иновации, 

предоставящ услуги 

за предприятията в 

Индустриалната 

зона 

Акредитиране на нови 

специалности 

Подкрепа провеждане на 

научни изследвания и 

иновации 

Подкрепа на 

предприятията в 

Индустриалната зона  

Акредитиране на 

нови 

специалности, 

оборудване на 

лаборатории, 

иновации 

Зона за 

въздействие с 

администрати

вни и 

публични 

функции, 

Индустриалн

а зона за 

въздействие  

1450 

Държавен 

бюджет, 

бизнес, 

средства от ЕС, 

общински 

бюджет, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 
Община Казанлък 

Отдел ПВФ, ОСП 

Мярка 1.1.4. 
Технологично 

обновяване на 

производствените 

дейности и развитие 

на бизнес 

инфраструктурата 

Инфраструктурни 

подобрения на 

Промишлена зона кв. 

„Летището“ ;  

Информиране на 

предприятията на 

територията на общината 

за възможностите за 

технологично 

обновяване на 

производствените 

дейности 

Изграждане на 

инфраструктура в 

подкрепа на 

бизнеса 

Индустриалн

а зона за 

въздействие 
4500 

Държавен 

бюджет, 

частни 

инвестиции, 

средства от ЕС, 

общински 

бюджет, 

национални 

програми 

2027 г 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 
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Мярка 1.1.5. 
Опазване и развитие 

на традиционни 

земеделски 

производства и 

подкрепа на 

производството на 

етерични масла 

Информиране на 

земеделските стопани за 

възможностите за 

обновяване на 

производството 

Подкрепа на 

земеделски 

стопани и 

производители  

Цялата 

територия на 

общината 
950 

Частни 

инвестиции; 

Средства от 

ЕС; 

национални 

програми 

2027 г 
Община Казанлък 

Отдели ИУС, ПВФ 

Мярка 1.1.6. 
Модернизиране на 

инфраструктурата и 

подкрепа на 

изследователската 

дейност 

Създаване на подходящи 

условия и модернизиране 

инфраструктурата за 

изследователска дейност 

Проекти/дейности 

в подкрепа 

модернизиране на 

инфраструктурата 

и насърчаване на 

изследователската 

дейност 

Индустриалн

а зона за 

въздействие, 

градска зона 

1950 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, ОСП, 

ЕТ 

Мярка 1.1.7. 
Изграждане, 

модернизиране и 

поддържане на 

транспортната и 

инженерно-

техническата 

инфраструктура, 

подкрепа за бизнес 

инициативи и 

предприемачество 

Оформяне на 

промишлени зони 

(доизграждане, 

модернизация и 

оптимизация на 

техническата, 

транспортна, ВиК мрежи 

за привличане на 

инвеститори). 

Изграждане на 

инфраструктура в 

подкрепа на 

бизнеса 

Индустриалн

а зона за 

въздействие, 

градска зона 

5777,27 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ИУС, ПВФ, 

УПКК 

Мярка 1.1.8. 
Развитие на малък и 

среден бизнес 

Създаване на условия за 

развитие на малък и 

среден бизнес – 

подпомагане и 

специализирани 

обучения 

Мерки в подкрепа 

на малкия и 

среден бизнес 

Цялата 

територия на 

общината 
700 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 
Община Казанлък 

Отдели ПВФ, ОСП 
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Мярка 1.1.9. 
Повишаване на 

инвестиционния 

интерес към община 

Казанлък 

Изготвяне на концепция 

за повишаване на 

инвестиционния интерес 

към община Казанлък, с 

включени конкретни 

мерки и инициативи 

Стимулиране 

създаването на 

публично-частни 

партньорства 

Инициативи/ 

събития/проекти 

за популяризиране 

инвестиционните 

възможности и 

потенциал на 

общината, 

включително чрез 

ПЧП 

Индустриалн

а зона за 

въздействие 

Цялата 

територия на 

общината 

1200 

Общински и 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ИУС 

Общо       
22877,27 
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Приоритет 2 

Развитие на 

културния и 

природен 

потенциал на 

общината, 

като основа за 

целогодишен 

туризъм 

Мярка 1.2.1. 
Развитие на 

туризъм, 

популяризиране на 

съществуващите и 

създаване на нови 

туристически 

атракции и услуги 

за целогодишен 

туризъм 

Разширяване на 

Етнографски комплекс 

„Кулата“ с продължение 

на улицата на 

казанлъшките занаяти по 

ул. „Мирска“ 

Проектиране и 

изграждане на 

художествено фасадно 

осветление на значимите 

сградни комплекси в гр. 

Казанлък  

Създаване и маркетиране 

на продукт 

„Археологическо 

училище в Долината на 

тракийските царе“ 

Изграждане на 

демонстрационна 

дестилерия за 

производство на розово 

масло и розова вода  

Превръщане на древен 

птицеглав тракийски 

кораб в туристическа 

атракция 

Популяризиране на 

празниците в Долината 

на тракийските царе с 

открита сцена на яз. 

Копринка с цел 

привличане на туристи 

Разработване на 

специализиран 

туристически сайт 

„Посети Казанлък“ 

Създаване на система за 

партньорство между 

Група проекти в 

подкрепа 

развитието на 

туристическия 

потенциал на 

общината 

Зона за 

въздействие 

туризъм; 

Цялата 

територия на 

общината 

9900 

Общински и 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС, „Култура и 

Туризъм“, ОСП 
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общината и браншовите 

туристически сдружения  

Създаване на обща 

билетна карта за 

посещение на всички 

обекти в рамките на 

община Казанлък 

Маршрут и график за 

туристическа обиколка 

на Долината на 

тракийските царе с 

автобус и екскурзовод 

Изграждане на общинска 

система за наемане на 

велосипеди с цел 

туристическа обиколка 

на общината и 

посещения на 

исторически 

забележителности 

Проучване, експониране 

и социализация на 

късноантични и 

средновековни крепости 

в района на Бузовград и 

Крън 
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Мярка 1.2.2. 
Възстановяване, 

подобряване на 

достъпа и 

социализация на 

паметника на връх 

Бузлуджа и 

интегрирането му в 

туристическите 

маршрути и 

продукти 

Проектиране и 

изграждане на лифт до 

връх Бузлуджа 

Обновяване и 

изграждане на 

инфраструктура към и на 

връх Бузлуджа 

Изграждане и 

промотиране на вело и 

еко маршрути и пътеки 

до връх Бузлуджа 

(пътека „Хаджи 

Димитър“ и маршрут 

„Катуните“) 

Развиване на 

туристически атракции 

към и на връх Бузлуджа 

Развитие и обновяване на 

ски център „Бузлуджа“ 

Изготвяне на „Пътна 

карта/наръчник“ за 

разработване и 

промотиране на 

дисонантното наследство 

в единен туристически 

продукт с ресурсите от 

Долината на розите и 

тракийските царе  

Консервация, адаптация 

и ревитализация на 

монумента „Бузлуджа“. 

Група проекти за 

разработване на 

цялостен 

туристически 

продукт за 

паметника на връх 

Бузлуджа.  

Зона за 

въздействие 

туризъм 
42258,73 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 
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Мярка 1.2.3. 
Развитие на 

туристическия 

потенциал на язовир 

Копринка 

Подобряване на 

транспортната 

свързаност и 

инфраструктурата към и 

в района на яз. Копринка 

Проектиране и 

изграждане на мрежа от 

пешеходни и вело-

пътеки от туристически 

обекти в община 

Казанлък и други 

съседни общини към яз. 

Копринка 

Възстановяване на 

плажната ивица на яз. 

Копринка и създаване на 

къмпинг зона  

Създаване и 

разработване на нови 

туристически атракции 

на яз. Копринка 

Популяризиране на 

крепостта „Твърдица“ 

Изграждане на 

инфраструктура за 

развиване на туризма и 

младежките дейности на 

територията на яз. 

Копринка  

Група проекти за 

цялостен 

туристически 

продукт за яз. 

Копринка 

Зона за 

въздействие 

туризъм 
11450 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС, „Култура и 

туризъм“  

Мярка 1.2.4. 
Създаване на 

условия за развитие 

на хоби и спортен 

туризъм 

Създаване на условия за 

развитие на конна езда 

Доразвиване на еко 

пътеките на територия на 

община Казанлък 

Разширяване на 

възможностите за 

развитие на 

алтернативни 

форми на туризъм 

Зона за 

въздействие 

туризъм 

Цялата 

територия на 

общината 

1400 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС, „Култура и 

туризъм“ 
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частни 

инвестиции 

Мярка 1.2.5. 
Модернизиране на 

културните 

институти за 

предоставяне на 

конкурентен 

туристически 

продукт  

Подобряване 

управлението на 

културните институти с 

оглед създаването на 

съвременен културен 

продукт 

Опазване и съхраняване 

на културната традиция 

и създаване на нови 

висококачествени и 

конкурентни културни 

продукти  

Стимулиране на 

иновативни практики в 

областта на културата 

Изследване и 

популяризиране на 

културно-историческото 

наследство 

Подкрепа за реализиране 

на събития и форуми, 

свързани с развитието на 

културата 

Създаване на условия и 

възможности за 

реализиране на събития в 

он-лайн среда;  

Изграждане на сцени на 

открито за провеждане 

на събития 

Ремонтни дейности в 

храм Свети Димитрий 

1882, с. Розово 

Група проекти за 

организиране на 

събития, 

популяризиране 

на културно-

историческото 

наследство 

Зона за 

въздействие 

туризъм, 

територията 

на цялата 

община 

2500 

Общински и 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми  

2027 г 

Община Казанлък 

Отдел ПВФ и ОСП, 

„Култура и 

туризъм“  
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Мярка 1.2.6. 
Развитие на 

нематериалното 

културно 

наследство 

Развитие на фестивален 

туризъм в областта на 

розобера и розоваренето  

Разширяване и 

популяризиране на 

специфични 

традиционни дейности 

Организиране на 

младежки творчески 

пленери по живопис 

„Багри от Долината“ 

Група проекти за 

организиране на 

събития и 

фестивали 

Зона за 

въздействие 

туризъм, 

територията 

на цялата 

община  

3000 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдел ПВФ и ОСП, 

„Култура и 

туризъм“ 

Мярка 1.2.7. 
Развитие на 

туристически район 

„Долината на 

розите“ 

Институционално и 

кадрово укрепване на 

туристическия сектор 

Подобряване на 

рекламата и маркетинга 

на туристическите 

продукти и 

туристическата 

дестинация 

Създаване на електронни 

рекламни продукти и 

разработване, печат и 

разпространение на обща 

имиджова брошура 

„Долината на розите“ 

съвместно с общините от 

туристически район 

„Долината на розите“ с 

цел популяризиране и 

реклама на културните 

събития и 

забележителности в 

региона 

Осъществяване на 

регионален маркетинг 

Група проекти за 

популяризиране 

на туристически 

район „Долината 

на розите“ 

Зона за 

въздействие 

туризъм  
7000 

Общински и 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдел ПВФ и ОСП, 

„Култура и 

туризъм“ 
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Мярка 1.2.8. 

Обновяване и 

развитие на 

материалната база 

на културните 

институти 

Оптимизиране на 

условията за опазване и 

експониране на 

културното наследство, 

обновяване на 

експозициите и 

материалната база (РИМ, 

Художествена галерия, 

ЛХМ „Чудомир“, 

Общинска библиотека 

„Искра“ и др.)  

Реставрация и 

консервация на 

тракийски гробници в 

могилите „Голяма 

Арсеналка“, „Крън II“ и 

на разкритите тракийски 

гробници край с. Долно 

Изворово и с. Бузовград 

Ремонт на сградния фонд 

на общинската 

библиотека; филиал №1, 

филиал №2, филиал №3 

Ремонт, подобряване на 

енергийната 

ефективност, 

оборудване, въвеждане 

на нови технологии в 

читалищата и 

стимулиране на 

развитието им като 

териториални културни 

центрове 

Разкриване на културно-

просветен център в 

читалище „Светлина 

1861 г.“ в гр. Шипка чрез 

реставрация, 

Група проекти за 

изграждане/ремон

т/реконструкция/о

бновяване и 

оборудване на 

културна 

инфраструктура 

Зона за 

въздействие 

туризъм 

 

Зона с 

администрати

вни и 

публични 

функции 

42000 

Общински и 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС, „Култура и 

туризъм“ 
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консервация и 

оборудване на сградата 

Изграждане на 

многофункционална зала 

за културни и спортни 

събития 

Изграждане на 

професионална сцена за 

представления за деца и 

възрастни на общински 

театър „Любомир 

Кабакчиев“ 

Създаване на 

Национален център за 

реставрация и 

консервация на 

недвижимо културно 

наследство 

Проектиране и 

изграждане на 

художествено фасадно 

осветление на 

централната сграда на 

общинска библиотека 

„Искра“, ЛМХ 

„Чудомир“ и градските 

храмове 

 

Общо       

119508,73 
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Приоритет 3 

Развитие на 

устойчива 

градска 

мобилност и 

подобряване 

качеството на 

транспортнат

а 

инфраструкту

ра 

Мярка 2.3.1. 
Подобряване на 

експлоатационното 

състояние на 

общинските пътища 

и улици и на 

достъпа до обектите 

и местата за активен 

туризъм; 

социалната и 

здравната 

инфраструктура 

Изграждане на 

транспортна връзка на 

източната част на гр. 

Казанлък с 

околовръстния път 

София-Бургас 

Реконструкция на 

общински път SZR2070 и 

изграждане на велоалея 

от гр. Казанлък до язовир 

Копринка 

Ремонт на 

четвъртокласна пътна 

инфраструктура 

Асфалтиране на улична 

мрежа в гр. Казанлък и 

останалите населени 

места в общината 

Изграждане на подземни, 

полуподземни и 

надземни паркинги и 

гаражи 

Ремонт на общинска 

пътна мрежа 

Благоустрояване на 

междублокови 

пространства – 

изграждане на паркинги, 

тротоари, зони за отдих 

Проектиране и 

изграждане на пътна, 

ВиК, ел. инфраструктура 

в местност „Старите 

лозя“ 

Група проекти за 

подобряване 

състоянието на 

общинската пътна 

и улична мрежа и 

транспортна 

инфраструктура 

Зона за 

въздействие 

„Транспортна 

и цифрова 

свързаност“; 

зона за 

туризъм, зона 

с 

администрати

вни и 

публични 

функции 

39353,405 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 
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Мярка 2.3.2. 
Модернизиране на 

обществения 

пътнически 

транспорт, развитие 

на алтернативни 

форми на транспорт 

и подобряване 

качеството на 

транспортните 

услуги 

Проектиране и 

изграждане на мрежа от 

велоалеи в гр. Казанлък 

и другите населени места 

в общината 

Проектиране и 

изграждане на велоалея 

Казанлък - Стара Загора 

Развитие и надграждане 

на информационната и 

билетна системи на 

обществения транспорт и 

на система за управление 

на трафика 

Обновяване на 

автобусния парк в 

междуселищния 

обществен транспорт 

Подобряване на 

техническата 

инфраструктура към 

обществения пътнически 

транспорт (автоспирки, 

достъпна среда, 

разписания) 

Развитие и надграждане 

на екологичния 

обществен транспорт 

Организиране на 

атракционен транспорт 

(панорамни автобуси и 

ековлакчета) между 

всички експонирани 

обекти на тракийското 

наследство 

Група проекти в 

подкрепа на 

устойчива градска 

мобилност и 

подобряване 

качеството на 

транспортните 

услуги 

Зона за 

въздействие 

„Транспортна 

и цифрова 

свързаност“ 

Цялата 

територия на 

общината 

23502,735 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ  
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Мярка 2.3.3. 
Оптимизиране на 

схемата за 

транспортно 

обслужване на 

населението 

Изготвяне на 

прединвестиционно 

проучване на схемата за 

транспортно обслужване 

на населението (етап 3 на 

интегриран градски 

транспорт) 

Разработване на 

генерален план за 

организация на 

движението по пътищата 

Разработване на 

схеми за 

транспортно 

обслужване и 

развитие на 

интегриран 

градски транспорт 

Зона за 

въздействие 

„Транспортна 

и цифрова 

свързаност“ 

1200 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ЕТ 

Общо       
64056,14 

    
  

Приоритет 4 

Подобряване 

на цифровата 

свързаност 

Мярка 2.4.1. 
Изграждане на нови 

Wi-Fi точки за 

безплатен достъп на 

публични места в 

населените места и 

туристическите 

обекти 

Изграждане на нови Wi-

Fi точки за безплатен 

достъп на публични 

места в населените места 

и туристическите обекти 

Изграждане на 

нови Wi-Fi точки 

за безплатен 

достъп на 

публични места в 

населените места 

и туристическите 

обекти 

Зона за 

въздействие 

туризъм и 

Зона на 

въздействие с 

администрати

вни и 

публични 

функции 

1800 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдел ПВФ, УППК 

Мярка 2.4.2. 
Развитие на 

информационно 

общество и 

подкрепа за 

дигитализация 

Изграждане на 

контролен център за 

видеонаблюдение в 

общината 

Насърчаване на 

цифровата грамотност, 

цифровите умения и 

цифровото приобщаване 

Създаване на условия за 

равен достъп на всички 

социални групи, 

включително хора с 

увреждания до цифрови 

обществени услуги 

Група проекти за 

дигитализация на 

общинските 

дейности 

Зона на 

въздействие с 

администрати

вни и 

публични 

функции; 

Цялата 

територия на 

общината 

3400 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдел ПВФ  
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Мярка 2.4.3. 
Подобряване на 

сигурността на 

населените места, 

туристическите 

обекти и опазване 

на общественото 

имущество чрез 

цифрова свързаност 

Надграждане на 

съществуващата система 

за видеонаблюдение в 

населените маста и 

туристическите обекти в 

общината  

Създаване на цифрова 

инфраструктура, 

необходима 

предпоставка за 

осъществяване на 

цифровата 

трансформация 

Киберсигурност – 

прилагане на система от 

стандарти и норми за 

осигуряване на 

сигурност на мрежовите 

и информационни 

ресурси 

Инвестиции за 

цифрова 

свързаност и 

трансформация 

Зона на 

въздействие с 

администрати

вни и 

публични 

функции; 

Цялата 

територия на 

общината 

3950,91 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдел ПВФ  

Общо       
9150,91 

    
  

Приоритет 5 

Опазване на 

околната 

среда и 

управление на 

ресурсите 

Мярка 2.5.1. 
Подмяна на 

водопроводи и 

намаляване на 

загубите при 

доставката на 

питейна вода 

Ремонт, реконструкция и 

подмяна на 

водопроводните мрежи, 

довеждащите 

водопроводи, резервоари 

и помпени станции в гр. 

Казанлък и другите 

населени места в 

общината 

Подобряване на 

водопроводната 

система и 

качеството на 

питейната вода  

Цялата 

територия на 

общината 
30000 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 
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Мярка 2.5.2. 
Изграждане на 

канализационни 

мрежи и 

подобряване на 

пречистването на 

отпадните води 

Изграждане/доизграждан

е на колектори от 

населените места в 

общината до ПСОВ 

Казанлък, изграждане на 

канализация и локални 

ПСОВ в населени места 

в общината и гр. 

Казанлък 

Подобряване на 

канализационната  

система и 

пречистване на 

отпадните води  

Цялата 

територия на 

общината 
45000 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 

Мярка 2.5.3. 
Подобряване 

експлоатационното 

състояние на 

водоизточниците за 

водоснабдяване и 

изграждане на нови 

Подобряване 

експлоатационното 

състояние на 

водоизточниците за 

водоснабдяване и 

изграждане на нови 

Подобряване 

експлоатационнот

о състояние на 

водоизточниците 

за водоснабдяване 

и изграждане на 

нови 

Цялата 

територия на 

общината 
20000 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми 

2027 г Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 

Мярка 2.5.4. 
Създаване на 

система за ранно 

предупреждение за 

риск от наводнения, 

пожари, природни и 

други бедствия 

Изграждане на локални 

системи за оповестяване 

на микроязовири 

Проекти за 

предотвратяване 

на риска от 

бедствия 

Цялата 

територия на 

общината 
4500 

Средства от 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС  

2027 г Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 
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Мярка 2.5.5. 
Повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

публичния сектор, 

изграждане на 

енергийно 

ефективно 

осветление на 

населените места, 

на зарядни станции 

и паркоместа за 

електромобили 

Реконструкция и 

изграждане на 

енергоспестяващо 

улично осветление 

Изграждане на зарядни 

станции на обществени 

паркинги 

Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

сгради публична 

общинска собственост 

Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

държавни и общински 

образователни заведения  

Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

сгради за социални 

услуги  

Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност 

на кметствата по 

населени места в община 

Казанлък 

Ремонтни дейности на 

постоянните обекти, 

които община Казанлък 

отдава под наем 

Група проекти за 

инвестиции в ЕЕ 

(сгради, улично 

осветление, 

транспорт)  

Цялата 

територия на 

общината 
15000 

Средства от 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 

Мярка 2.5.6. 
Повишаване на 

енергийната 

ефективност на 

жилищни сгради 

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

жилищните сгради 

Инвестиции в ЕЕ 

Цялата 

територия на 

общината 
7500 

Средства от 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

частни 

инвестиции 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

ТИКС, ЕТ,  
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Мярка 2.5.7. 
Използване на 

природния 

потенциал за 

производство на ел. 

енергия и отопление 

от възобновяеми 

източници 

Изграждане на ВЕИ на 

територията на община 

Казанлък и стимулиране 

на тяхното използване 

Иновации за енергийна 

ефективност и опазване 

на околната среда.  

Изграждане на 

геотермални системи и 

инсталации 

Инвестиции във 

ВЕИ 

Цялата 

територия на 

общината 
8000 

Средства от 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

частни 

инвестиции 

2027 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 
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Мярка 2.5.8. 
Развитие и 

подобряване на 

парковата среда и 

зелените площи в 

населените места и 

на зоните около 

туристическите 

обекти 

Допълнително 

залесяване в активната 

туристическа зона, 

включително 

стимулирано изграждане 

на розови насаждения 

Създаване на нови 

зелени площи, 

включително в 

подходите към 

селищните среди в 

активната туристическа 

зона 

Корекция на река 

Енинска/Старата река, 

извън територията на 

град Казанлък 

Реконструкция и 

изграждане на защитни 

мостове на река Старата 

река и възстановяване на 

крайречните територии 

на р. Старата 

река/Енинска с цел 

опазване на 

биоразнообразието, 

изграждане на кътове за 

отдих и развлечения. 

Цялостно възстановяване 

на парк „Северен“ (парк 

„Стадиона“). 

Изграждане/рехабилитац

ия на подземната 

техническа 

инфраструктура, 

енергоспестяващо 

осветление и 

видеонаблюдение 

Изграждане/рехаб

илитация/обновяв

ане на зелени 

площи, паркове, 

градинки, околно 

пространство 

около 

туристически 

обекти  

Цялата 

територия на 

общината 
8240,3 

Средства от 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

общински 

бюджет 

2027 г 

Община Казанлък 

Отдели ПВФ, 

УППК, ТИКС,ЕТ, 

ИУС 
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Изграждане, 

реконструкция и 

обновяване на зелени 

пространства, 

изграждане на 

енергоспестяващо 

парково осветление, 

видеонаблюдение, 

кътове за спорт, отдих и 

игра, достъпна среда в 

населените места 

Въвеждане на 

автоматични поливни 

системи в парковете.  

Изграждане на собствени 

водоизточници за 

поливни системи към 

паркове и зелени площи 

на територията на 

населените места 
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Мярка 2.5.9. 
Опазване и 

подобряване 

управлението на 

горите и горските 

ресурси 

Възстановяване на 

зелени територии, 

унищожени в резултат на 

пожари, ветрове, 

насекоми, болести и 

други 

Разработване на 

лесоустройствен план на 

горските територии на 

община Казанлък 

Мерки за опазване 

на горите и 

горските ресурси 

Цялата 

територия на 

общината 
900 

Средства от 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

общински 

бюджет 

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ЕТ, 

УППК 

Мярка 2.5.10. 
Оптимизиране 

управлението на 

битовите и 

промишлените 

отпадъци 

Разширяване на 

системата за разделно 

събиране и компостиране 

на отпадъците 

Реализиране на втори 

етап на изграждане на 

площадка за 

компостиране и доставка 

на оборудване 

Изграждане на площадка 

за събиране и 

рециклиране на 

строителни отпадъци за 

повторна употреба 

 Изграждане на депо за 

строителни отпадъци в 

имота на 

съществуващото, след 

приключване на 

рекултивацията му  

Изграждане на система 

за разделно събиране и 

преработване на 

биоотпадъци 

Група проекти за 

изграждане на 

инфраструктура и 

оборудване за 

ефективно 

управление на 

отпадъците 

Цялата 

територия на 

общината 
20000 

Средства от 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

общински 

бюджет 

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ЕТ 
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Разработване на 

програма за управление 

на отпадъците 

Разработване на 

програма за опазване на 

околната среда 

Развитие на система за 

събиране на зелени 

отпадъци на територията 

на община Казанлък 

Обновяване на автопарка 

на ОП „КД и ПИС“ 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
256 

Мярка 2.5.11. - 

Подкрепа за 

животните 

Реконструкция и 

разширяване на приют за 

бездомни кучета 

Кампании и подкрепа за 

кастриране и чипиране 

на домашни и бездомни 

кучета 

Кампании сред децата и 

младежите за хуманно 

отношение към 

животните 

Група проекти в 

подкрепа на 

животните 

Цялата 

територия на 

общината 
1000 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС 

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ЕТ 

Общо        

160140,3 

    

  

Приоритет 6 

Модернизира

не на 

социална и 

здравна 

инфраструкту

ра и 

подобряване 

качеството на 

предлаганите 

услуги 

Мярка 3.6.1. 
Ремонт на сградите 

и доставка на ново 

оборудване и 

апаратура за 

здравните заведения 

Ремонт, оборудване и 

обзавеждане на МБАЛ 

„Христо Стамболски“ – 

гр. Казанлък,  

Изграждане на 

отоплителна инсталация, 

газификация вътрешен 

ремонт, оборудване и 

изграждане на товарен 

асансьор в сградата на 

ДКЦ, гр. Казанлък 

Ремонтни дейности на 

всички здравни служби в 

населените места на 

община Казанлък  

Група проекти за 

модернизиране/ 

обновяване и 

оборудване на 

здравна 

инфраструктура 

Зона на 

въздействие с 

администрати

вни и 

публични 

функции 

12000 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС  

2027 г. 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

СД 
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Мярка 3.6.2. 
Подобряване на 

здравното 

обслужване на 

населението 

Осигуряване на здравно 

обслужване на 

населението в 

населените места без 

функциониращи 

лекарски практики 

Повишаване 

квалификацията и 

мотивацията на 

специалисти по здравни 

грижи и други 

медицински специалисти 

Осигуряване на достъп 

до лекарствени средства 

в по-малките населени 

места 

Група проекти за 

подобряване 

здравното 

обслужване на 

населението 

Цялата 

територия на 

общината 
4800 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС  

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

СД 

Мярка 3.6.3. 
Осъществяване на 

превенция от 

заболеваемост и 

подобряване на 

здравните услуги 

Профилактика на 

детското здраве в детски 

и образователни 

заведения 

Профилактика на 

социално значими 

заболявания, както и 

повишаване на 

информираността и 

здравната култура на 

населението 

Група проекти за 

подобряване 

здравното 

обслужване на 

населението 

Цялата 

територия на 

общината 
2500 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС  

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

СД 

Мярка 3.6.4. 
Извършване на 

ремонтни дейности 

и доставка на ново 

оборудване за 

детските ясли в 

общината 

Ремонт и доставка на 

ново оборудване за 

сградите и прилежащите 

дворни пространства на 

детските ясли на 

територията на общината 

Група проекти за 

подобряване 

инфраструктурата 

на детските ясли 

Цялата 

територия на 

общината, 

градска зона 

9500 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС  

2027 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

СД 
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Мярка 3.6.5. 
Подобряване на 

условията за 

предоставяне на 

образователни 

услуги 

Доизграждане и 

разкриване на Академия 

за развитие на таланти в 

с. Розово 

Изграждане и 

оборудване на 

физкултурни салони в 

ППМГ "Никола 

Обрешков" и ПХГ "Св. 

Св. Кирил и Методий“. 

Реконструкция на 

сградата на ПХГ „Св. Св. 

Кирил и Методий" 

Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до 

образование 

Ремонт и обновяване на 

спортните площадки и 

дворни пространства в 

детските градини и 

училищата  

Вътрешен ремонт и 

подмяна на оборудване в 

държавни и общински 

образователни заведения 

Цялостна реконструкция, 

модернизация и 

оборудване на сградата и 

прилежащото 

пространство на ПБ 

„Паниците“  

Реконструкция и 

модернизация на 

сградата и прилежащото 

дворно пространство на 

ПЦЛР „Св. Иван Рилски“ 

Група проекти за 

ремонт и 

обновяване на 

образователната 

инфраструктура 

Цялата 

територия на 

общината 
18810 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС  

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

ТИКС 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
259 

Ремонт и модернизация 

на сградата на 

Техническия колеж  
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Мярка 3.6.6. 
Създаване на нови и 

подобряване 

качеството на 

предоставяните 

социални услуги 

Подмяна на 

отоплителната 

инсталация и 

газификация в Дом № 1 и 

Дом № 3.  

Цялостен ремонт, в това 

число подобряване на 

ЕЕ, благоустрояване на 

прилежащия терен и 

изграждане на товаро-

пътнически асансьор в 

Дом №1 

Доизграждане и 

подобряване на достъпа 

в Дом №2 

Изграждане на Кризисен 

център за лица, жертви 

на домашно насилие, 

трафик или друга форма 

на експлоатация. 

Подмяна оборудване, 

транспортни средства и 

разширяване на 

дейността на ОП „Кухня-

майка в т.ч. дейност 

Детска млечна кухня” 

Подмяна на ел. 

инсталация, оборудване 

и обзавеждане на 

сградите на ЦОП, ЦСРИ 

и приемна грижа 

Ремонт, мерки за ЕЕ, 

подмяна кухненско 

оборудване и 

обзавеждане, обновяване 

на МПС на ДСП 

Група проекти за 

модернизиране/ 

обновяване и 

оборудване на 

социална 

инфраструктура и 

подобряване на 

съществуващите и 

разкриване на 

нови социални 

услуги 

Цялата 

територия на 

общината 
14000 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС  

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

СД 
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Предоставяне на 

социално-здравна услуга 

патронажна грижа за 

уязвими групи лица 

Изграждане на 

инфраструктура за 

резидентни услуги за 

възрастни хора 

Разкриване на 

резидентни услуги за 

възрастни хора (меки 

мерки) 

Създаване на Дневен 

център за подкрепа на 

лица с различни форми 

на деменция и техните 

семейства 

Създаване на Дневен 

център за подкрепа на 

деца с тежки 

множествени 

увреждания и техните 

семейства 

Обновяване 

материалната база, 

ремонтни дейности по 

сграден фонд на 

Пенсионерски клубове 

на територията на 

община Казанлък 
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Мярка 3.6.7. Мерки 

за намаляване броя 

на децата рано 

напускащи училище 

Учене чрез правене, 

организиране на 

опознавателни 

инициативи и кампании  

Инициативи за 

повишаване 

обхвата на децата 

в образователната 

система и 

предотвратяване 

на 

преждевременно 

напускане на 

образователни 

институции 

Цялата 

територия на 

общината 
2000 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС  

2027 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

СД 

Мярка 3.6.8. Мерки 

за осигуряване на 

трудова заетост на 

хора с увреждания и 

за социална 

интеграция на хора 

от 

маргинализираните 

общности 

Създаване и развитие на 

социални предприятия 

Адаптиране на 

индустрията към хората 

с увреждания 

Създаване на 

социални 

предприятия и 

интеграция на 

хора с увреждания 

Зона за 

въздействие 

със 

„Социални 

функции“ 

Цялата 

територия на 

общината 

3500 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

частни 

инициативи  

2027 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

ТИКС,СД 

Мярка 3.6.9. 
Модернизиране на 

спортната 

инфраструктура и 

изграждане на нови 

места за спорт на 

открито със 

свободен достъп 

Реконструкция на 

стадион „Севтополис“, 

тренировъчно футболно 

игрище и зона за 

хвърляния, включително 

изграждане на 

напоителни системи  

Покриване, обновяване и 

адаптация на колодрума, 

за да се използва базата и 

за други спортни 

дейности 

Изграждане на спортни 

площадки в 

междублоковите 

пространства и спортни 

обекти на територията на 

гр. Казанлък 

Група проекти за 

изграждане/модер

низация/ремонт/об

новяване и 

оборудване на 

спортна 

инфраструктура и 

обекти  

Зона за спорт 29549,6 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

частни 

инициативи  

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

ТИКС, СД 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
263 

Обособяване на спортни 

площадки за различни 

възрастови групи и места 

за отдих и стрийт фитнес 

в „Северен парк“ 

Изграждане на стрийт 

фитнес в малките 

населени места в община 

Казанлък 

Мярка 3.6.10. 
Развитие на 

младежки дейности 

и подкрепа за 

младежка активност 

Организиране на 

Младежки фестивал, 

обмяна на опит и добри 

практики между 

различни младежки 

организации 

Подобряване на 

материалната база и 

сградния фонд на 

Младежки домове на 

територията на общината 

Изграждане на 

партньорски Център на 

доброволчеството  

Група проекти за 

обновяване на 

инфраструктура за 

младежки 

дейности, 

подкрепа за 

младежки 

инициативи 

Цялата 

територия на 

общината 

Зона с 

администрати

вни и 

публични 

функции 

4000 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет, 

средства от ЕС, 

частни 

инициативи  

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

СД 

Общо       

100659,6 

    

  



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
264 

Приоритет 7 

Развитие на 

капацитета на 

общинската 

администраци

я 

Мярка 3.7.1. 
Подкрепа за 

дигитализация в 

администрацията 

Дигитализация на 

регистри и 

административни услуги 

за населението и бизнеса 

Развитие на 

електронното 

управление 

Дигитализация на архива 

на устройство на 

територията и на 

общинска собственост – 

създаване на 

специализирана 

информационна система, 

електронен регистър и 

портал за 

административни услуги 

Създаване и попълване 

на геоинформационна 

база данни в цифров вид 

чрез привеждане на 

наличната в община 

Казанлък графична и 

текстова информация в 

цифров (векторен) вид в 

стандартни формати.   

Създаване на единна 

геоинформационна 

система, обединяваща 

наличната цифрова база 

данни в община 

Казанлък. 

Разработване на ПУП на 

местност „Старите лозя“ 

в регулацията на град 

Казанлък 

Група проекти за 

дигитализация на 

общински архиви, 

създаване на база 

данни, електронни 

услуги и е-

управление; 

поддържане на 

бази данни, 

киберсигурност 

Зона на 

въздействие с 

администрати

вни и 

публични 

функции, 

територията 

на цялата 

община 

2350 

Общински 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

държавен 

бюджет 

2027 г 

Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП, ТИКС 
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Мярка 3.7.2. 
Повишаване 

капацитета на 

общинска 

администрация за 

периода   

Повишаване на 

капацитета за 

подготовка, управление 

и изпълнение на проекти 

с външно финансиране 

Реконструкция и 

разширяване на 

административни сгради 

и прилежащите им 

пространства, паркинги и 

обновяване на 

оборудване и 

обзавеждане 

Обучение и повишаване 

уменията на служителите 

в администрацията за по-

ефективно изпълнение на 

служебните им 

задължения 

Обмяна на опит с други 

общини, в държави-

членки на ЕС, съседни на 

страната държави 

Въвеждане на добри и 

иновативни 

административни 

практики 

Обучения и 

обмяна на опит на 

експерти от 

общинската 

администрация, 

участие в 

международни 

проекти 

Зона на 

въздействие с 

администрати

вни и 

публични 

функции, 

територията 

на цялата 

община 

2660 

Общински 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

държавен 

бюджет 

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП 

Мярка 3.7.3. 
Развитие на 

междуобщинско, 

междурегионално и 

международно 

сътрудничество и 

партньорството и 

взаимодействието с 

бизнеса и НПО 

сектора 

Отворени данни и 

гражданско участие – 

механизми за 

насърчаване на 

взаимодействието между 

администрацията, 

гражданите, НПО и 

бизнеса 

Развитие на 

взаимоотношенията и 

Разработване на 

проекти за ИТИ, 

обмяна на опит, 

международно 

сътрудничество 

Зона на 

въздействие с 

администрати

вни и 

публични 

функции, 

територията 

на цялата 

община 

3000 

Общински 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

държавен 

бюджет 

2027 г. 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП, 

„Култура и 

туризъм“ 
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обмяна на опит с 

побратимени общини и 

градове и създаване на 

нови  

Проучване на 

възможностите за 

участие на общината в 

проекти тип 

"Партньорски мрежи" 

свързани с опазване на 

околната средна, smart 

city и др. подобни 

Междуобщинско 

сътрудничество за 

интегрирани 

териториални 

инвестиции  

Мярка 3.7.4.  
Капацитет за 

стратегическо 

планиране и 

разработване на 

планови документи 

и проучвания 

Проект за повишаване 

капацитета на 

администрацията и 

изборните лица за 

разработване на планови 

документи 

Изготвяне на 

стратегически и 

планови 

документи 

Зона на 

въздействие с 

администрати

вни и 

публични 

функции, 

територията 

на цялата 

община 

1141 

Общински 

бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, 

държавен 

бюджет 

2027 г 

Община Казанлък 

отдели ПВФ, ОСП 

Общо       

9151 

    

  

Общ индикативен бюджет на ПИРО 485 543,95 
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    Приложение № 1А 

   Индикативен списък на важни за общината проекти, 

   
включени в ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 г.  

Приоритет Мярка Проекти 
Проектна 

готовност  

Индикативе

н срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната 

идея (в хил. 

лв.) 

Допълнител

на 

информация 

Приоритет 1 
Икономически 

растеж и 

повишаване на 

конкурентоспособ

ността на 

общинската 

икономика 

Мярка 1.1.1. Развитие на 

Индустриална зона 

Казанлък 

Проект за изграждане на техническа и инженерна 

инфраструктура на индустриалната зона и 

привличане на инвеститори  

ПУП 48 месеца 3500   

Мярка 1.1.2. Развитие на 

професионалното дуално 

образование в областите 

машиностроене, 

електротехника, 

програмиране и туризъм, 

както и повишаване на 

професионалната 

квалификация и 

преквалификацията на 

кадри 

Проект за разкриване на нови паралелки за дуално 

образование  

N/A (неприложимо) 60 месеца 2850   

Проект за повишаване квалификацията на 

педагогическия персонал  

Проект за обновяване кабинетите за дуално 

образование  

Проект за партньорство с местния бизнес 

Проект "Разширяване възможностите за 

преквалификация на възрастни чрез увеличаване 

обхвата на предлаганите обучения" 

Мярка 1.1.3. Развитие на 

Техническия колеж като 

център за научни 

изследвания и иновации, 

предоставящ услуги за 

предприятията в 

Индустриалната зона 

Проекти за акредитиране на нови специалности 

N/A (неприложимо) 36 месеца 1450   
Проекти в подкрепа провеждане на научни 

изследвания и иновации 

Проекти в подкрепа на предприятията в 

Индустриалната зона  

Мярка 1.1.9. Повишаване 

на инвестиционния 

интерес към община 

Казанлък 

Проект за изготвяне на концепция за повишаване на 

инвестиционния интерес към община Казанлък, с 

включени конкретни мерки и инициативи; N/A (неприложимо) 36 месеца 1200   

 Проект за стимулиране създаването на публично-

частни партньорства 
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Приоритет 2 

Развитие на 

културния и 

природен 

потенциал на 

общината, като 

основа за 

целогодишен 

туризъм 

Мярка 1.2.1. Развитие на 

туризъм, популяризиране 

на съществуващите и 

създаване на нови 

туристически атракции и 

услуги за целогодишен 

туризъм 

Проект – Разширяване на Етнографски комплекс 

„Кулата“ с продължение на улицата на казанлъшките 

занаяти по ул. „Мирска“  

идейни проекти 84 месеца 9900 

  

Проект – Проектиране и изграждане на 

художествено фасадно осветление на значимите 

сградни комплекси в гр. Казанлък  

Проект – Създаване и маркетиране на продукт 

„Археологическо училище в Долината на 

тракийските царе“ 

Проект – Изграждане на демонстрационна 

дестилерия за производство на розово масло и розова 

вода  

Проект – Превръщане на древен птицеглав 

тракийски кораб в туристическа атракция 

Проект – Популяризиране на празниците в Долината 

на тракийските царе с открита сцена на яз. Копринка 

цел привличане на туристи 

Проект – Разработване на специализиран 

туристически сайт „Посети Казанлък“ 

 Проект – Създаване на система за партньорство 

между общината и браншовите туристически 

сдружения  

Проект – Създаване на обща билетна карта за 

посещение на всички обекти в рамките на община 

Казанлък 

Проект – Маршрут и график за туристическа 

обиколка на Долината на тракийските царе с автобус 

и екскурзовод  

Проект – Изграждане на общинска система за 

наемане на велосипеди с цел туристическа обиколка 

на общината и посещения на исторически 

забележителности 

Проект – Проучване, експониране и социализация на 

късноантични и средновековни крепости в района на 

Бузовград и Крън 
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Мярка 1.2.2. 

Възстановяване, 

подобряване на достъпа и 

социализация на 

паметника на връх 

Бузлуджа и интегрирането 

му в туристическите 

маршрути и продукти 

Проект – Проектиране и изграждане на лифт до връх 

Бузлуджа  

идейни проекти 84 месеца 42258,73 

  

Проект – Обновяване и изграждане на 

инфраструктура към и на връх Бузлуджа 

Проект – Изграждане и промотиране на вело и еко 

маршрути и пътеки до връх Бузлуджа (пътека 

„Хаджи Димитър“ и маршрут „Катуните“) 

Проект – Развиване на туристически атракции към и 

на връх Бузлуджа 

Проект – Развитие и обновяване на ски център 

„Бузлуджа“ 

Проект – Изготвяне на „Пътна карта/наръчник“ за 

разработване и промотиране на дисонантното 

наследство в единен туристически продукт с 

ресурсите от Долината на розите и тракийските царе;  

Проект Консервация, адаптация и ревитализация на 

монумента "Бузлуджа" 

Мярка 1.2.3. Развитие на 

туристическия потенциал 

на язовир Копринка 

Проект – Подобряване на транспортната свързаност 

и инфраструктурата към и в района на яз. Копринка  

идейни проекти 84 месеца 11450 

  

Проект – Проектиране и изграждане на мрежа от 

пешеходни и вело-пътеки от туристически обекти в 

община Казанлък и други съседни общини към яз. 

Копринка 

Проект – Възстановяване на плажната ивица на яз. 

Копринка и създаване на къмпинг зона  

Проект – Създаване и разработване на нови 

туристически атракции на яз. Копринка 

Проект – Популяризиране на крепостта „Твърдица“ 

Проект – Изграждане на инфраструктура за 

развиване на туризма и младежките дейности на 

територията на яз. Копринка  
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Мярка 1.2.5. 

Модернизиране на 

културните институти за 

предоставяне на 

конкурентен туристически 

продукт 

Проект – Подобряване управлението на културните 

институти с оглед създаването на съвременен 

културен продукт 

идейни проекти 60 месеца 2500 

  

Проект – Опазване и съхраняване на културната 

традиция и създаване на нови висококачествени и 

конкурентни културни продукти  

Проект – Стимулиране на иновативни практики в 

областта на културата 

Проект – Изследване и популяризиране на културно-

историческото наследство 

Проект – Подкрепа за реализиране на събития и 

форуми, свързани с развитието на културата 

Проект - Създаване на условия и възможности за 

реализиране на събития в он-лайн среда;  

Проект - Изграждане на сцени на открито за 

провеждане на събития 

Проект – Ремонтни дейности в храмовете в общината 

Мярка 1.2.7. Развитие на 

туристически район 

„Долината на розите“ 

Проект – Институционално и кадрово укрепване на 

туристическия сектор 

N/A (неприложимо) 36 месеца 7000 

  

Проект – Подобряване на рекламата и маркетинга на 

туристическите продукти и туристическата 

дестинация 

Проект – Създаване на електронни рекламни 

продукти и разработване, печат и разпространение на 

обща имиджова брошура „Долината на розите“ 

съвместно с общините от туристически район 

„Долината на розите“ с цел популяризиране и 

реклама на културните събития и забележителности 

в региона 

Проект – Осъществяване на регионален маркетинг 



План за интегрирано развитие на община Казанлък  

за периода 2021 – 2027 г. (ПРОЕКТ) 

 

 
271 

Мярка 1.2.8. Обновяване 

и развитие на 

материалната база на 

културните институти 

Проект – Оптимизиране на условията за опазване и 

експониране на културното наследство, обновяване 

на експозициите и материалната база (РИМ, 

Художествена галерия, ЛХМ „Чудомир“, Общинска 

библиотека „Искра“ и др.)  

идейни/технически 

проекти 
36 месеца 42000 

  

Проект – Реставрация и консервация на тракийски 

гробници в могилите „Голяма Арсеналка“, „Крън II“ 

и на разкритите тракийски гробници край с. Долно 

Изворово и с. Бузовград 

Поект – Ремонт на сградния фонд на общинската 

библиотека; филиал №1, филиал №2, филиал №3 

Проект – Ремонт, подобряване на енергийната 

ефективност, оборудване, въвеждане на нови 

технологии в читалищата и стимулиране на 

развитието им като териториални културни центрове 

Проект – Разкриване на културно-просветен център в 

читалище „Светлина 1861 г.“ в гр. Шипка чрез 

реставрация, консервация и оборудване на сградата 

Проект – Изграждане на многофункционална зала за 

културни и спортни събития 

Проект – Изграждане на професионална сцена за 

представления за деца и възрастни на общински 

театър „Любомир Кабакчиев“ 

Проект – Създаване на Национален център за 

реставрация и консервация на недвижимо културно 

наследство 

Проект – Проектиране и изграждане на 

художествено фасадно осветление на централната 

сграда на общинска библиотека „Искра“, ЛМХ 

Чудомир и градските храмове 

Приоритет 3 

Развитие на 

устойчива градска 

мобилност и 

Мярка 2.3.1. Подобряване 

на експлоатационното 

състояние на общинските 

пътища и улици и на 

Проект – Изграждане на транспортна връзка на 

източната част на гр. Казанлък с околовръстния път 

София-Бургас 
идейни/технически 

проекти 
36 месеца 39353,405 
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подобряване 

качеството на 

транспортната 

инфраструктура 

достъпа до обектите и 

местата за активен 

туризъм; социалната и 

здравната инфраструктура 

Проект – Реконструкция на общински път SZR2070 и 

изграждане на велоалея от гр. Казанлък до язовир 

Копринка 

Проект – Ремонт на четвъртокласна пътна 

инфраструктура 

Проект – Асфалтиране на улична мрежа в гр. 

Казанлък и останалите населени места в общината 

Проект – Изграждане на подземни, полуподземни и 

надземни паркинги и гаражи 

Проект – Ремонт на общинска пътна мрежа 

Проект – Благоустрояване на междублокови 

пространства – изграждане на паркинги, тротоари, 

зони за отдих 

Проект – Проектиране и изграждане на пътна, ВиК, 

ел. инфраструктура в местност „Старите лозя“ 

Мярка 2.3.2. 

Модернизиране на 

обществения пътнически 

транспорт, развитие на 

алтернативни форми на 

транспорт и подобряване 

качеството на 

транспортните услуги 

Проект – Проектиране и изграждане на мрежа от 

велоалеи в гр. Казанлък и другите населени места в 

общината Проект „Проектиране и изграждане на 

велоалея Казанлък - Стара Загора“  

идейни проекти 36 месеца 23502,735 

  

Проект – Развитие и надграждане на 

информационната и билетна системи на обществения 

транспорт и на система за управление на трафика 

Проект – Обновяване на автобусния парк в 

междуселищния обществен транспорт 

Проект – Подобряване на техническата 

инфраструктура към обществения пътнически 

транспорт (автоспирки, достъпна среда, разписания) 

Проект – Развитие и надграждане на екологичния 

обществен транспорт 

Проект – Организиране на атракционен транспорт 

(панорамни автобуси и ековлакчета) между всички 

експонирани обекти на тракийското наследство 
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Приоритет 4 

Подобряване на 

цифровата 

свързаност 

Мярка 2.4.1. Изграждане 

на нови Wi-Fi точки за 

безплатен достъп на 

публични места в 

населените места и 

туристическите обекти 

Проект – Изграждане на нови Wi-Fi точки за 

безплатен достъп на публични места в населените 

места и туристическите обекти 

N/A (неприложимо) 24 месеца 1800 

  

Мярка 2.4.2. Развитие на 

информационно общество 

и подкрепа за 

дигитализация 

Проект – Изграждане на контролен център за 

видеонаблюдение в общината 

прединвестиционно 

проучване 
24 месеца 3400 

  

Проект – Насърчаване на цифровата грамотност, 

цифровите умения и цифровото приобщаване 

Проект – Създаване на условия за равен достъп на 

всички социални групи, включително хора с 

увреждания до цифрови обществени услуги 

Мярка 2.4.3. Подобряване 

на сигурността на 

населените места, 

туристическите обекти и 

опазване на общественото 

имущество чрез цифрова 

свързаност 

Проект – Надграждане на съществуващата система за 

видеонаблюдение в населените маста и 

туристическите обекти в общината  

идеен проект 24 месеца 3951,91 

  

Проект – Създаване на цифрова инфраструктура, 

необходима предпоставка за осъществяване на 

цифровата трансформация 

Проект – Киберсигурност – прилагане на система от 

стандарти и норми за осигуряване на сигурност на 

мрежовите и информационни ресурси 

Приоритет 5 

Опазване на 

околната среда и 

управление на 

ресурсите 

Мярка 2.5.1. Подмяна на 

водопроводи и намаляване 

на загубите при доставката 

на питейна вода 

Проекти за ремонт, реконструкция и подмяна на 

водопроводните мрежи, довеждащите водопроводи, 

резервоари и помпени станции в гр. Казанлък и 

другите населени места в общината 

идейни/технически 

проекти 
36 месеца 30000 

  

Мярка 2.5.2. Изграждане 

на канализационни мрежи 

и подобряване на 

пречистването на 

отпадните води 

Проекти за изграждане/доизграждане на колектори 

от населените места в общината до ПСОВ Казанлък, 

изграждане на канализация и локални ПСОВ в 

населени места в общината и гр. Казанлък 

идейни/технически 

проекти 
36 месеца 45000 

  

Мярка 2.5.3. Подобряване 

експлоатационното 

състояние на 

водоизточниците за 

Проект за подобряване експлоатационното състояние 

на водоизточниците за водоснабдяване и изграждане 

на нови 

идейни/технически 

проекти 
36 месеца 20000 
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водоснабдяване и 

изграждане на нови 

Мярка 2.5.4. Създаване на 

система за ранно 

предупреждение за риск от 

наводнения, пожари, 

природни и други 

бедствия 

Проект за изграждане на локални системи за 

оповестяване на микроязовири 

N/A (неприложимо) 36 месеца 4500 

  

Мярка 2.5.5. Повишаване 

на енергийната 

ефективност в публичния 

сектор, изграждане на 

енергийно ефективно 

осветление на населените 

места, на зарядни станции 

и паркоместа за 

електромобили 

Проект – Реконструкция и изграждане на 

енергоспестяващо улично осветление 

идейни/технически 

проекти 
24 месеца 15000 

  

Проект – Изграждане на зарядни станции на 

обществени паркинги 

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сгради публична общинска 

собственост 

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в държавни и общински образователни 

заведения  

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сгради за социални услуги  

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на кметствата по населени места в 

община Казанлък 

Проект – Ремонтни дейности на постоянните обекти, 

които община Казанлък отдава под наем 

Мярка 2.5.6. Повишаване 

на енергийната 

ефективност на жилищни 

сгради 

Проект – Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в жилищните сгради 
обследвания за ЕЕ 24 месеца 7500   
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Мярка 2.5.7. Използване 

на природния потенциал за 

производство на ел. 

енергия и отопление от 

възобновяеми източници 

Проект – Изграждане на ВЕИ на територията на 

община Казанлък и стимулиране на тяхното 

използване 
идеен проект 

(програма Лайф) 
36 месеца 8000   

Проект – Иновации за енергийна ефективност и 

опазване на околната среда. Изграждане на 

геотермални системи и инсталации 

Мярка 2.5.8. Развитие и 

подобряване на парковата 

среда и зелените площи в 

населените места и на 

зоните около 

туристическите обекти 

Проект – Допълнително залесяване в активната 

туристическа зона, включително стимулирано 

изграждане на розови насаждения 

N/A (неприложимо) 36 8240,3   

Проект – Създаване на нови зелени площи, 

включително в подходите към селищните среди в 

активната туристическа зона 

Проект – Корекция на река Енинска/Старата река, 

извън територията на град Казанлък 

Проект – Реконструкция и изграждане на защитни 

мостове на река Старата река и възстановяване на 

крайречните територии на р. Старата река/Енинска с 

цел опазване на биоразнообразието, изграждане на 

кътове за отдих и развлечения. 

Проект – Цялостно възстановяване на парк 

„Северен“ (парк „Стадиона“). 

Изграждане/рехабилитация на подземната 

техническа инфраструктура, енергоспестяващо 

осветление и видеонаблюдение  

Проект – Изграждане, реконструкция и обновяване 

на зелени пространства, изграждане на 

енергоспестяващо парково осветление, 

видеонаблюдение, кътове за спорт, отдих и игра, 

достъпна среда в населените места 
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Проект – Въвеждане на автоматични поливни 

системи в парковете. Изграждане на собствени 

водоизточници за поливни системи към паркове и 

зелени площи на територията на населените места 

Мярка 2.5.9. Опазване и 

подобряване управлението 

на горите и горските 

ресурси 

Проект – Възстановяване на зелени територии, 

унищожени в резултат на пожари, ветрове, насекоми, 

болести и други идеен проект 

(Програма Лайф) 
24 месеца 900   

Проект – Разработване на лесоустройствен план на 

горските територии на община Казанлък 

Мярка 2.5.10. 
Оптимизиране 

управлението на битовите 

и промишлените отпадъци 

Проект – Разширяване на системата за разделно 

събиране и компостиране на отпадъците 

N/A (неприложимо) 36 месеца 20000   

Проект – Реализиране на втори етап на изграждане 

на площадка за компостиране и доставка на 

оборудване 

Проект – Изграждане на площадка за събиране и 

рециклиране на строителни отпадъци за повторна 

употреба 

Проект – Изграждане на депо за строителни 

отпадъци в имота на съществуващото, след 

приключване на рекултивацията му  

Проект – Изграждане на система за разделно 

събиране и преработване на биоотпадъци 

Проект – Разработване на програма за управление на 

отпадъците 

Проект – Разработване на програма за опазване на 

околната среда 

Проект – Развитие на система за събиране на зелени 

отпадъци на територията на община Казанлък 

Проект – Обновяване на автопарка на ОП „КД и 

ПИС“ 

Мярка 2.5.11. Подкрепа за 

животните 

Проект – Реконструкция и разширяване на приют за 

бездомни кучета 
идеен проект 12 месеца 1000   

Проект – Кампании и подкрепа за кастриране и 

чипиране на домашни и бездомни кучета 
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Проект – Кампании сред децата и младежите за 

хуманно отношение към животните 

Приоритет 6 

Модернизиране на 

социална и 

здравна 

инфраструктура и 

подобряване 

качеството на 

предлаганите 

услуги 

Мярка 3.6.1. Ремонт на 

сградите и доставка на 

ново оборудване и 

апаратура за здравните 

заведения 

Проект – Ремонт, оборудване и обзавеждане на 

МБАЛ „Христо Стамболски“ – гр. Казанлък 

идеен 

проект/газификация 

ДКЦ-технически 

проект 

24 месеца 12000   

Проект – Изграждане на отоплителна инсталация, 

газификация вътрешен ремонт, оборудване и 

изграждане на товарен асансьор в сградата на ДКЦ, 

гр. Казанлък 

Проект – Ремонтни дейности на всички здравни 

служби в населените места на община Казанлък  

Мярка 3.6.5. Подобряване 

на условията за 

предоставяне на 

образователни услуги 

Проект - Доизграждане и разкриване на Академия за 

развитие на таланти в с. Розово 

технически и 

идейни проекти 
24 месеца 18810   

Проект - Изграждане и оборудване на физкултурни 

салони в ППМГ "Никола Обрешков" и ПХГ "Св. Св. 

Кирил и Методий“. 

Проект - Реконструкция на сградата на ПХГ „Св. Св. 

Кирил и Методий" 

Проект - Интегрирани мерки за подобряване достъпа 

до образование 

Проект - Ремонт и реновация на спортните площадки 

и дворни пространства в детските градини и 

училищата  

Проект - Вътрешен ремонт и подмяна на оборудване 

в държавни и общински образователни заведения 

Проект - Цялостна реконструкция, модернизация и 

оборудване на сградата и прилежащото пространство 

на ПБ „Паниците“  

Проект - Реконструкция и модернизация на сградата 

и прилежащото дворно пространство на ПЦЛР „Св. 

Иван Рилски“ 

Проект - Ремонт и модернизация на сградата на 

Техническия колеж  
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Мярка 3.6.6. Създаване на 

нови и подобряване 

качеството на 

предоставяните социални 

услуги 

Проект - Подмяна на отоплителната инсталация и 

газификация в Дом № 1 и Дом № 3 

идейни и 

технически проекти 
24 месеца 14000   

Проект - Цялостен ремонт, в това число подобряване 

на ЕЕ, благоустрояване на прилежащия терен и 

изграждане на товаро-пътнически асансьор в Дом 

№1 

Проект - Доизграждане и подобряване на достъпа в 

Дом №2  

Проект – Изграждане на Кризисен център за лица, 

жертви на домашно насилие, трафик или друга 

форма на експлоатация 

Проект - Подмяна оборудване, транспортни средства 

и разширяване на дейността на ОП „Кухня-майка в 

т.ч. дейност Детска млечна кухня” 

Проект - Подмяна на ел. инсталация, оборудване и 

обзавеждане на сградите на ЦОП, ЦСРИ и приемна 

грижа 

Проект - Ремонт, мерки за ЕЕ, подмяна кухненско 

оборудване и обзавеждане, обновяване на МПС на 

ДСП 

Проект - Предоставяне на социално-здравна услуга 

патронажна грижа за уязвими групи лица 

Проект - Изграждане на инфраструктура за 

резидентни услуги за възрастни хора 

Проект - Разкриване на резидентни услуги за 

възрастни хора (меки мерки) 

Проект - Създаване на Дневен център за подкрепа на 

лица с различни форми на деменция и техните 

семейства 

Проект - Създаване на Дневен център за подкрепа на 

деца с тежки множествени увреждания и техните 

семейства 

Проект - Обновяване материалната база, ремонтни 

дейности по сграден фонд на Пенсионерски клубове 

на територията на община Казанлък 
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Мярка 3.6.9. 
Модернизиране на 

спортната инфраструктура 

и изграждане на нови 

места за спорт на открито 

със свободен достъп 

Проект – Реконструкция на стадион „Севтополис“, 

тренировъчно футболно игрище и зона за хвърляния, 

включително изграждане на напоителни системи  

технически проекти 36 месеца 29549,6   

Проект – Покриване, реновация и адаптация на 

колодрума, за да се използва базата и за други 

спортни дейности 

Проект – Изграждане на спортни площадки в 

междублоковите пространства и спортни обекти на 

територията на гр. Казанлък 

Проект – Обособяване на спортни площадки за 

различни възрастови групи и места за отдих и стрийт 

фитнес в „Северен парк“ 

Проект – Изграждане на стрийт фитнес в малките 

населени места в община Казанлък 

Приоритет 7 

Развитие на 

капацитета на 

общинската 

администрация 

Мярка 3.7.1. Подкрепа за 

дигитализация в 

администрацията 

Проект - Дигитализация на регистри и 

административни услуги за населението и бизнеса 

идейни проекти 24 месеца 2350   

Проект - Развитие на електронното управление 

Проект - Дигитализация на архива на устройство на 

територията и на общинска собственост – създаване 

на специализирана информационна система, 

електронен регистър и портал за административни 

услуги  

Проект - Създаване и попълване на 

геоинформационна база данни в цифров вид чрез 

привеждане на наличната в община Казанлък 

графична и текстова информация в цифров 

(векторен) вид в стандартни формати 

Проект - Създаване на единна геоинформационна 

система, обединяваща наличната цифрова база данни 

в община Казанлък 

Проект - Разработване на ПУП на местност „Старите 

лозя“ в регулацията на град Казанлък 
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Мярка 3.7.2. Повишаване 

капацитета на общинска 

администрация за периода   

Проект - Повишаване на капацитета за подготовка, 

управление и изпълнение на проекти с външно 

финансиране 

N/A (неприложимо) 72 месеца 2660   

Проект - Реконструкция и разширяване на 

административни сгради и прилежащите им 

пространства, паркинги и обновяване на оборудване 

и обзавеждане 

Проект - Обучение и повишаване уменията на 

служителите в администрацията за по-ефективно 

изпълнение на служебните им задължения 

Проект - Обмяна на опит с други общини, в държави-

членки на ЕС, съседни на страната държави 

Проект - Въвеждане на добри и иновативни 

административни практики 

Мярка 3.7.3. Развитие на 

междуобщинско, 

междурегионално и 

международно 

сътрудничество и 

партньорство и 

взаимодействие с бизнеса 

и НПО сектора 

Проект Отворени данни и гражданско участие - 

механизми за насърчаване на взаимодействието 

между администрацията, гражданите, НПО и 

бизнеса;  

N/A (неприложимо) 72 месеца 3000   

Проект Развитие на ваимоотношенията и обмяна на 

опит с побратимени общини и градове и създаване на 

нови;  

Проект Проучване на възможностите за участие на 

общината в проекти типо "Партньорски мрежи" 

свързани с опазване на околната среда, smart city, 

ИТИ и др. 

    

    Общ 

индикативен 

бюджет на 

всички 

проекти 

438 627 лв.   
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Приложение № 2 – Индикативна финансова таблица – ПИРО на община Казанлък 2021-2027 г. 

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ПИРО НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. (хил. лева)  

Период 2021-2027 

Собствени 

средства 

(общински 

бюджет) 

Отн. 

дял (%) 

Републикански 

бюджет 

Отн. 

дял (%) 

Средства 

от ЕС 

Отн. 

дял (%) 

Други 

източниц

и 

Отн. 

дял (%) 

ОБЩО  

(в лева) 

Отн. дял 

(%) 

Приоритет 1  

Икономически растеж и 

повишаване на 

конкурентоспособността на 

общинската икономика 571,93 2,50% 4575,44 20,00% 13383,20 58,50% 4346,70 19,00% 22877,27 4,71 

Приоритет 2 

Развитие на културния и природен 

потенциал на общината, като 

основа за целогодишен туризъм 13145,96 11,00% 18123,56 15,17% 77800,20 65,10% 10439,01 8,73% 119508,73 24,61 

Приоритет 3 

Развитие на устойчива градска 

мобилност и подобряване 

качеството на транспортната 

инфраструктура 2562,24 4,00% 11530,10 18,00% 46184,50 72,10% 3779,30 5,90% 64056,14 13,19 

Приоритет 4  

Подобряване на цифровата 

свързаност 91,51 1,00% 1372,60 15,00% 7146,90 78,10% 539,90 5,90% 9150,91 1,89 

Приоритет 5  

Опазване на околната среда и 

управление на ресурсите 7846,90 4,90% 23540,60 14,70% 120745,80 75,40% 8007,00 5,00% 160140,30 32,98 

Приоритет 6  

Модернизиране на социална и 

здравна инфраструктура и 

подобряване качеството на 

предлаганите услуги 8254,10 8,20% 10066,00 10,00% 73481,50 73,00% 8858,00 8,80% 100659,60 20,73 

Приоритет 7 

Развитие на капацитета на 

общинската администрация 732,10 8,00% 8153,50 89,10% 265,40 2,90% 0,00 0,00% 9151,00 1,89 

ОБЩО: 33204,74 6,84% 77361,80 15,93% 339007,50 69,82% 35969,91 7,41% 485543,95 100 
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Приложение № 3 – Индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ 

Мярка 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Целева 

стойност 

Приоритет 1 - Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

Мярка 1 Мярка 1.1.1. Развитие на 

Индустриална зона Казанлък 

Рехабилитирани площи  Кв. м. Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

3500 

Мярка 1.1.2 . Развитие на професионалното 

дуално образование в областите 

машиностроене, електротехника, 

програмиране и туризъм, както и повишаване 

на професионалната квалификация и 

преквалификацията на кадри 

Обхванати ученици в дуално 

образование 

 

Училища/паралелки, включени в 

дуално образование  

 

Брой  

 

 

Община Казанлък 

РУО 

 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

80 

 

 

4 

 

Мярка 1.1.3. Развитие на Техническия колеж 

като център за научни изследвания и 

иновации, предоставящ услуги за 

предприятията в Индустриалната зона 

Акредитирани нови специалности 

 

 

Брой  

 

 

 

Технически колеж 

Община Казанлък 

Индустриална 

зона 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

 

 

Мярка 1.1.4. Технологично обновяване на 

производствените дейности и развитие на 

бизнес инфраструктурата 

Проекти за обновяване на 

производството 

 

Брой  

 

 

 

ИСУН, АМСП, 

МИ, НСИ 

Община Казанлък 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

2 
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изпълнение на 

ПИРО 

Мярка1.1.5.Опазване и развитие на 

традиционни земеделски производства и 

подкрепа на производството на етерични 

масла 

Стопанства за производство на 

етерични масла 

Брой 

 

 

МЗХГ, община 

Казанлък 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

5 

Мярка 1.1.6. Модернизиране на 

инфраструктурата и подкрепа на 

изследователската дейност  

Проекти/инициативи в подкрепа на 

изследователската дейност  

Брой  Община Казанлък 

ИСУН, НСИ 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 1.1.7. Изграждане, модернизиране и 

поддържане на транспортната и инженерно-

техническата инфраструктура, подкрепа за 

бизнес инициативи и предприемачество 

Обекти с обновена 

инфраструктура; проекти в 

подкрепа на бизнеса 

Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

3 

Мярка 1.1.8. Развитие на малък и среден 

бизнес 

Инициативи за подкрепа Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 1.1.9 Повишаване на инвестиционния 

интерес към община Казанлък 

Инициативи/проекти/събития Брой  Община Казанлък 

 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

2 
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периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

Приоритет 2 - Развитие на културния и природен потенциал на общината, като основа за целогодишен туризъм 

Мярка 1.2.1. Развитие на туризъм, 

популяризиране на съществуващите и 

създаване на нови туристически атракции и 

услуги за целогодишен туризъм 

Обновени и създадени нови 

туристически атракции и обекти  

 

Български и чуждестранни туристи 

посетили община Казанлък 

Брой  

 

 

Брой 

 

Община Казанлък 

 

 

 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

 

 

20 хил. 

годишно 

Мярка 1.2.2. Възстановяване, подобряване на 

достъпа и социализация на паметника на връх 

Бузлуджа и интегрирането му в 

туристическите маршрути и продукти 

Проекти/инициативи за 

популяризиране на дестинацията 

Брой Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 1.2.3. Развитие на туристическия 

потенциал на язовир Копринка 

Проекти/инициативи за 

популяризиране на дестинацията  

 

Брой  

 

 

 

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 1.2.4 Създаване на условия за развитие 

на хоби и спортен туризъм  

Организации, предлагащи услуги 

за хоби и спортен туризъм 

Брой 

 

 

 

 

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Мярка 1.2.5 Модернизиране на културните 

институти за предоставяне на конкурентен 

туристически продукт 

Проекти/инициативи 

модернизиране на културни 

институти 

Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

3 
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 оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

Мярка 1.2.6 Развитие на нематериалното 

културно наследство 

Проекти/инициативи/фестивали 

свързани с нематериалното 

културно наследство 

Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

5 

Мярка 1.2.7 Развитие на туристически район 

„Долината на розите“ 

Проекти/инициативи/събития за 

развитие на туристически район 

„Долината на розите“  

Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 1.2.8. Обновяване и развитие на 

материалната база на културните институти 

Ремонтирани/реновирани културни 

институти 

Брой 

  

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

4 

Приоритет 3 - Развитие на устойчива градска мобилност и подобряване качеството на транспортната инфраструктура 

Мярка 2.3.1. Подобряване на 

експлоатационното състояние на общинските 

пътища и улици и на достъпа до обектите и 

местата за активен туризъм; социалната и 

здравната инфраструктура 

Дължина на реконструирана или 

модернизирана улична и пътна 

мрежа  

 

Изградени паркоместа 

 

Км 

 

 

 

Брой  

 

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО  

40 

 

 

 

10 
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Мярка 2.3.2. Модернизиране на обществения 

пътнически транспорт, развитие на 

алтернативни форми на транспорт и 

подобряване качеството на транспортните 

услуги 

Изградена мрежа от велоалеи 

 

Обновен автобусен парк 

 

Осигурени атракционни 

транспортни средства  

Км 

 

Брой  

 

Брой  

 

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

10 

 

5 

 

2 

Мярка 2.3.3. Оптимизиране на схемата за 

транспортно обслужване на населението 

Изготвени планови документи и 

проучвания за прилагане на план 

за организация на движението 

Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Приоритет 4 - Подобряване на цифровата свързаност 

Мярка 2.4.1. Изграждане на нови Wi-Fi точки 

за безплатен достъп на публични места в 

населените места и туристическите обекти 

Изградени нови Wi-Fi точки за 

безплатен достъп 

Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Мярка 2.4.2. Развитие на информационно 

общество и подкрепа за дигитализация 

Изграден контролен център за 

видеонаблюдение 

 

Проекти/Обучения/инициативи за 

насърчаване/подобряване на 

цифровата грамотност и умения 

Предоставяни цифрови услуги от 

общината 

Брой  

 

 

Брой 

 

 

 

 

Брой 

Община Казанлък 

ИСУН, АСП, 

Бюро по труда 

 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

Мярка 2.4.3. Подобряване на сигурността на 

населението чрез цифрова свързаност 

Населени места и туристически 

обекти с осигурено 

видеонаблюдение 

 

Брой  

 

 

 

Брой 

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

5 

 

 

 

1 
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Проекти за създаване на цифрова 

инфраструктура 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

Приоритет 5 - Опазване на околната среда и управление на ресурсите 

Мярка 2.5.1. Подмяна на водопроводи и 

намаляване на загубите при доставката на 

питейна вода 

Населени места с обновена 

водопроводна мрежа 

Брой  ВиК оператор 

Община Казанлък 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

5 

Мярка 2.5.2. Изграждане на канализационни 

мрежи и подобряване на пречистването на 

отпадните води 

Населени места с обновена 

канализационна мрежа и достъп до 

ПСОВ 

Брой   ВиК оператор 

Община Казанлък 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

5 

Мярка 2.5.3. Подобряване експлоатационното 

състояние на водоизточниците за 

водоснабдяване и изграждане на нови 

Подобрени/изградени нови 

водоизточници  

Брой  ВиК оператор 

Община Казанлък 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Мярка 2.5.4. Създаване на система за ранно 

предупреждение за риск от наводнения, 

пожари, природни и други бедствия 

Изградена система за ранно 

предупреждение 

Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 2.5.5. Повишаване на енергийната 

ефективност в публичния сектор, изграждане 

на енергийно ефективно осветление на 

Сгради публична собственост с 

подобрени енергийни 

характеристики 

Брой  

 

 

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

3 

 

5 
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населените места, на зарядни станции и 

паркоместа за електромобили 

Населени места с обновено 

осветление 

Изградени зарядни станции 

Изградени паркоместа за 

електромобили 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

 

 

1 

 

2 

Мярка 2.5.6. Повишаване на енергийната 

ефективност на жилищни сгради 

Жилища с подобрени енергийни 

характеристики 

брой Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

30 

Мярка 2.5.7. Използване на природния 

потенциал за производство на ел. енергия и 

отопление от възобновяеми източници 

Реализирани проекти за ВЕИ  

 

Изградени геотермални системи и 

инсталации 

Брой  

 

Брой 

МЕ, ИСУН, МИ, 

Община Казанлък  

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

 

1 

Мярка 2.5.8. Развитие и подобряване на 

парковата среда и зелените площи в 

населените места и на зоните около 

туристическите обекти  

 

Населени места и туристически 

обекти с обновена паркова среда и 

зелени площи 

Брой Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

10 

Мярка 2.5.9. Опазване и подобряване 

управлението на горите и горските ресурси 

Изготвен лесоустройствен план Брой  Община Казанлък 

МЗХГ 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 
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Мярка 2.5.10. Оптимизиране управлението на 

битовите и промишлените отпадъци 

Населени места обхванати от 

системата за разделно събиране и 

компостиране на отпадъците  

 

Разработени общински документи 

за управление на отпадъците и 

опазване на околната среда 

Брой  

 

 

 

Брой  

 

 

 

 

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

20 

 

 

 

 

 

 

2 

Мярка 2.5.11 - Подкрепа за животните Модернизиране на общински 

приют за бездомни кучета 

 

Чипирани/кастрирани кучета 

 

Кампании в защита на животните 

Кв. м. 

 

 

Брой 

 

Брой  

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

100 

 

100 

 

 

1 

Приоритет 6 - Модернизиране на социална и здравна инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги 

Мярка 3.6.1. Ремонт на сградите и доставка 

на ново оборудване и апаратура за здравните 

заведения 

Ремонтирани здравни заведения 

 

Привлечени средства за 

модернизация и оборудване 

Брой 

 

 

Лева  

Община Казанлък 

МЗ 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

 

 

5 млн. 

Мярка 3.6.2. Подобряване на здравното 

обслужване на населението 

Населени места с осигурени 

лекарски практики 

 

Населени места с осигурен достъп 

до лекарствени средства (аптеки) 

Брой  

 

 

Брой  

 

  

Община Казанлък 

МЗ, РЗИ 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

15 

 

 

10 

Мярка 3.6.3. Осъществяване на превенция от 

заболеваемост и подобряване на здравните 

услуги 

Проекти/инициативи за превенция Брой  Община Казанлък 

МЗ, РЗИ, НПО 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

1 
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и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

Мярка 3.6.4. Извършване на ремонтни 

дейности и доставка на ново оборудване за 

детските ясли в общината 

Ремонтирани и обновени детски 

ясли 

 

Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

4 

Мярка 3.6.5. Подобряване на условията за 

предоставяне на образователни услуги  

 

Ремонтирани и обновени 

обекти/сгради на образователна 

инфраструктура и прилежащи 

дворни пространства 

Брой  

 

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

4 

Мярка 3.6.6. Създаване на нови и 

подобряване качеството на предоставяните 

социални услуги 

Ремонтирани и обновени 

обекти/сгради на социална 

инфраструктура  

 

Новоразкрити социални услуги 

Брой 

 

 

 

Брой  

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

3 

 

 

 

4 

Мярка 3.6.7. Мерки за намаляване броя на 

децата рано напускащи училище 

Проекти/инициативи/кампании за 

намаляване броя на напускащите, 

по-голям обхват и интеграция на 

социално уязвими групи 

Брой  Община Казанлък 

МОН, ИСУН, 

РУО 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 3.6.8. Мерки за осигуряване на трудова 

заетост на хора с увреждания и за социална 

Създадени социални предприятия 

 

Брой  

 

  

Община Казанлък 

АХУ, АСП, бюро 

по труда 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

1 
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интеграция на хора от маргинализираните 

общности 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

Мярка 3.6.9. Модернизиране на спортната 

инфраструктура и изграждане на нови места за 

спорт на открито със свободен достъп 

Ремонтирани и обновени 

обекти/сгради на спортната  

инфраструктура  

 

Брой Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

3 

Мярка 3.6.10 Развитие на младежки дейности 

и подкрепа за младежка активност 

Проекти/инициативи за младежки 

дейности 

Брой  Община Казанлък 

НПО 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Приоритет 7 - Развитие на капацитета на общинската администрация 

Мярка 3.7.1 Подкрепа за дигитализация в 

администрацията 

Дигитализирани общински 

регистри/архиви  

Дигитализирани административни 

услуги 

Създадени бази данни  

Предоставяни електронни услуги 

от общината 

Разработени ПУП  

Брой  

 

Брой  

 

Брой  

Брой  

 

Брой 

Община Казанлък 

ДАЕУ 

Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

 

5 

 

2 

10 

 

5 

Мярка 3.7.2. Повишаване капацитета на 

общинска администрация за периода 

Общински служители преминали 

обучения за повишаване на 

капацитета и квалификацията 

Разработени проекти от общинска 

администрация 

Брой  

 

 

 

 

Брой  

Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

20 

 

 

 

 

10 
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Мярка 3.7.3. Развитие на междуобщинско, 

междурегионално и международно 

сътрудничество и партньорството и 

взаимодействието с бизнеса и НПО сектора 

Съвместни проекти/инициативи Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Мярка 3.7.4. Капацитет за стратегическо 

планиране и разработване на планови 

документи и проучвания 

Разработени планови документи и 

проучвания   

Брой  Община Казанлък Годишни 

доклади, 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

3 
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Приложение 3а 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ: 

(отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на ПИРО. Индикаторите за резултат отразят 

очаквания синергичен ефект от изпълнението на заложените мерки по приоритетни направления. Те надграждат индикаторите за продукт, като целта е да 

покажат цялостно ситуацията в общината) 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 
Период на отчитане 

Базова 

стойност 

(година 

на 

отчитане) 

Целева 

стойност 

(2027 т.) 

Стратегическа цел 1 – Технологична трансформация на икономиката, постигане на високи темпове на устойчив интелигентен икономически 

растеж, на основа на научно изследователска и приложна дейност в помощ на бизнеса и утвърждаване на град Казанлък, като значим 

индустриален, културен, туристически и образователен център. 

Привлечени от общината и предприятията средства от 

различни финансови източници  

Лева  ИСУН,  

НСИ,  

Община Казанлък 

В края на отчетния 

период 

0 40 млн. 

Брой микро-, малки, средни и големи предприятия Брой  НСИ, Община 

Казанлък 

На 3 години 0 90 

Брой ученици, ползващи обновена и модернизирана 

образователна инфраструктура 

Брой  Община Казанлък На 3 години 0 250 

Обновени и модернизирани туристически обекти Брой  Община Казанлък В края на отчетния 

период 

0 2 

Обновени и модернизирани културни институции 

 

Брой  Община Казанлък В края на отчетния 

период 

0 4 

Реализирани нощувки Брой  НСИ 

Община Казанлък, 

ЕСТИ 

Ежегодно  0 20 хил. 

Създадени индустриални зони Брой  Община Казанлък В края на отчетния 

период 

0 1 

Новооткрити предприятия  Брой  НСИ 

Община Казанлък 

В края на отчетния 

период 

0 10 
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Проведени културни събития  

 

Брой  Община Казанлък Ежегодно  0 20 

Стратегическа цел 2 – Подобряване на условията за живот и инвестиционната привлекателност посредством устойчиво развитие на 

общината на основа на подобряване на транспортната и цифрова свързаност, опазване на околната среда и адаптиране към промените в 

климата. 

Населени места с обновена/рехабилитирана улична 

мрежа 

Брой  Община Казанлък В края на периода 0 10 

Населени места с ремонтирана/рехабилитирана 

канализационна мрежа 

Брой  ВиК оператор 

Община Казанлък 

В края на отчетния 

период 

0 5 

Населени места с ремонтирана/рехабилитирана 

водопроводна мрежа 

Брой  ВиК оператор 

Община Казанлък 

В края на отчетния 

период 

0 5 

Обществени сгради с внедрени мерки за ЕЕ Брой  Община Казанлък В края на отчетния 

период 

0 3 

Създадени/обновени паркове и зелени площи  Дка  Община Казанлък В края на отчетния 

период 

0 5 

Газифицирани публични и жилищни сгради Брой  Община Казанлък В края на отчетния 

период 

0 70 

Проекти за изграждане на цифрова инфраструктура Брой  Община Казанлък Два пъти в рамките 

на периода 

0 1 

Стратегически цел 3 – Подобряване на условията за развитие на спорта, на социалните и административните услуги, предоставяни от 

компетентна, отговорна и обърната към нуждите и очакванията на обществото общинска администрация. 

Подобрени/рехабилитирани/изградена нови обекти за 

спорт 

Брой  Община Казанлък При междинна 

оценка на ПИРО и в 

края на периода 

0 3 

Капацитет на социалните услуги Брой  АСП 

Община Казанлък 

На две години 0 200 

Ремонтирани/обновени обекти на здравна 

инфраструктура 

Брой  Община Казанлък При междинна 

оценка на ПИРО и в 

края на периода 

0 2 

Проекти/инициативи разработени в партньорство  Брой  Община Казанлък При междинна 

оценка на ПИРО и в 

края на периода 

0 2 

 



Приоритет Мярка Проекти
Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци)

Общ индикативен бюджет 

на проектната идея (в хил. 

лв.)

Допълнителна 

информация

Мярка 1.1.1. Развитие на 

Индустриална зона Казанлък

Проект за изграждане на техническа и инженерна инфраструктура 

на индустриалната зона и привличане на инвеститори 
ПУП 48 месеца 3500

Проект за разкриване на нови паралелки за дуално образование 

Проект за повишаване квалификацията на педагогическия 

персонал 

Проект за обновяване кабинетите за дуално образование 

Проект за партньорство с местния бизнес

Проект "Разширяване възможностите за преквалификация на 

възрастни чрез увеличаване обхвата на предлаганите обучения"

Проекти за акредитиране на нови специалности

Проекти в подкрепа провеждане на научни изследвания и 

иновации

Проекти в подкрепа на предприятията в Индустриалната зона 

Проект за изготвяне на концепция за повишаване на 

инвестиционния интерес към община Казанлък, с включени 

конкретни мерки и инициативи;

 Проект за стимулиране създаването на публично-частни 

партньорства

Проект – Разширяване на Етнографски комплекс „Кулата“ с 

продължение на улицата на казанлъшките занаяти по ул. „Мирска“ 

Проект – Проектиране и изграждане на художествено фасадно 

осветление на значимите сградни комплекси в гр. Казанлък 

Проект – Създаване и маркетиране на продукт „Археологическо 

училище в Долината на тракийските царе“

Проект – Изграждане на демонстрационна дестилерия за 

производство на розово масло и розова вода 

Проект – Превръщане на древен птицеглав тракийски кораб в 

туристическа атракция

Проект – Популяризиране на празниците в Долината на 

тракийските царе с открита сцена на яз. Копринка цел привличане 

на туристи

Проект – Разработване на специализиран туристически сайт 

„Посети Казанлък“

 Проект – Създаване на система за партньорство между общината и 

браншовите туристически сдружения 

Проект – Създаване на обща билетна карта за посещение на всички 

обекти в рамките на община Казанлък

Проект – Маршрут и график за туристическа обиколка на 

Долината на тракийските царе с автобус и екскурзовод 

Проект – Изграждане на общинска система за наемане на 

велосипеди с цел туристическа обиколка на общината и посещения 

на исторически забележителности

Проект – Проучване, експониране и социализация на 

късноантични и средновековни крепости в района на Бузовград и 

Крън

Проект – Проектиране и изграждане на лифт до връх Бузлуджа 

Проект – Обновяване и изграждане на инфраструктура към и на 

връх Бузлуджа

Проект – Изграждане и промотиране на вело и еко маршрути и 

пътеки до връх Бузлуджа (пътека „Хаджи Димитър“ и маршрут 

„Катуните“)

Проект – Развиване на туристически атракции към и на връх 

Бузлуджа

Проект – Развитие и обновяване на ски център „Бузлуджа“

Проект – Изготвяне на „Пътна карта/наръчник“ за разработване и 

промотиране на дисонантното наследство в единен туристически 

продукт с ресурсите от Долината на розите и тракийските царе; 

Проект Консервация, адаптация и ревитализация на монумента 

"Бузлуджа"

Проект – Подобряване на транспортната свързаност и 

инфраструктурата към и в района на яз. Копринка 

идейни проекти 84 месеца 11450

идейни проекти 84 месеца 42258,73

36 месеца 1450

N/A 

(неприложимо)
36 месеца 1200

идейни проекти 84 месеца 9900

Приложение № 1А

Индикативен списък на важни за общината проекти,

включени в ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 г. 

Приоритет 1

Икономически 

растеж и 

повишаване на 

конкурентоспособ

ността на 

общинската 

икономика

N/A 

(неприложимо)
60 месеца 2850

N/A 

(неприложимо)

Мярка 1.1.2. Развитие на 

професионалното дуално 

образование в областите 

машиностроене, 

електротехника, 

програмиране и туризъм, 

както и повишаване на 

професионалната 

квалификация и 

преквалификацията на кадри

Мярка 1.1.3. Развитие на 

Техническия колеж като 

център за научни изследвания 

и иновации, предоставящ 

услуги за предприятията в 

Индустриалната зона

Мярка 1.2.1. Развитие на 

туризъм, популяризиране на 

съществуващите и създаване 

на нови туристически 

атракции и услуги за 

целогодишен туризъм

Мярка 1.2.2. Възстановяване, 

подобряване на достъпа и 

социализация на паметника 

на връх Бузлуджа и 

интегрирането му в 

туристическите маршрути и 

продукти

Приоритет 2

Развитие на 

културния и 

природен 

потенциал на 

общината, като 

основа за 

целогодишен 

туризъм

Мярка 1.2.3. Развитие на 

туристическия потенциал на 

язовир Копринка

Мярка 1.1.9. Повишаване на 

инвестиционния интерес към 

община Казанлък



Проект – Проектиране и изграждане на мрежа от пешеходни и 

вело-пътеки от туристически обекти в община Казанлък и други 

съседни общини към яз. Копринка

Проект – Възстановяване на плажната ивица на яз. Копринка и 

създаване на къмпинг зона 

Проект – Създаване и разработване на нови туристически атракции 

на яз. Копринка

Проект – Популяризиране на крепостта „Твърдица“

Проект – Изграждане на инфраструктура за развиване на туризма и 

младежките дейности на територията на яз. Копринка 

Проект – Подобряване управлението на културните институти с 

оглед създаването на съвременен културен продукт

Проект – Опазване и съхраняване на културната традиция и 

създаване на нови висококачествени и конкурентни културни 

продукти 

Проект – Стимулиране на иновативни практики в областта на 

културата

Проект – Изследване и популяризиране на културно-

историческото наследство

Проект – Подкрепа за реализиране на събития и форуми, свързани 

с развитието на културата

Проект - Създаване на условия и възможности за реализиране на 

събития в он-лайн среда; 

Проект - Изграждане на сцени на открито за провеждане на 

събития

Проект – Ремонтни дейности в храмовете в общината

Проект – Институционално и кадрово укрепване на туристическия 

сектор

Проект – Подобряване на рекламата и маркетинга на 

туристическите продукти и туристическата дестинация

Проект – Създаване на електронни рекламни продукти и 

разработване, печат и разпространение на обща имиджова 

брошура „Долината на розите“ съвместно с общините от 

туристически район „Долината на розите“ с цел популяризиране и 

реклама на културните събития и забележителности в региона

Проект – Осъществяване на регионален маркетинг

Проект – Оптимизиране на условията за опазване и експониране на 

културното наследство, обновяване на експозициите и 

материалната база (РИМ, Худож. галерия, ЛХМ „Чудомир“, 

Общинска библиотека „Искра“ и др.) 

Проект – Реставрация и консервация на тракийски гробници в 

могилите „Голяма Арсеналка“, „Крън II“ и на разкритите 

тракийски гробници край с. Долно Изворово и с. Бузовград

роект – Ремонт на сградния фонд на общинската библиотека; 

филиал №1, филиал №2, филиал №3

Проект – Ремонт, подобряване на енергийната ефективност, 

оборудване, въвеждане на нови технологии в читалищата и 

стимулиране на развитието им като териториални културни 

центрове

Проект – Разкриване на културно-просветен център в читалище 

„Светлина 1861 г.“ в гр. Шипка чрез реставрация, консервация и 

оборудване на сградата

Проект – Изграждане на многофункционална зала за културни и 

спортни събития

Проект – Изграждане на професионална сцена за представления за 

деца и възрастни на общински театър „Любомир Кабакчиев“

Проект – Създаване на Национален център за реставрация и 

консервация на недвижимо културно наследство

Проект – Проектиране и изграждане на художествено фасадно 

осветление на централната сграда на общинска библиотека 

„Искра“, ЛМХ Чудомир и градските храмовеПроект – Изграждане на транспортна връзка на източната част на 

гр. Казанлък с околовръстния път София-Бургас

Проект – Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане 

на велоалея от гр. Казанлък до язовир Копринка

Проект – Ремонт на четвъртокласна пътна инфраструктура

Проект – Асфалтиране на улична мрежа в гр. Казанлък и 

останалите населени места в общината

Проект – Изграждане на подземни, полуподземни и надземни 

паркинги и гаражи

Проект – Ремонт на общинска пътна мрежа

Проект – Благоустрояване на междублокови пространства – 

изграждане на паркинги, тротоари, зони за отдих

Проект – Проектиране и изграждане на пътна, ВиК, ел. 

инфраструктура в местност „Старите лозя“
Проект – Проектиране и изграждане на мрежа от велоалеи в гр. 

Казанлък и другите населени места в общината Проект 

„Проектиране и изграждане на велоалея Казанлък - Стара Загора“ 

Проект – Развитие и надграждане на информационната и билетна 

системи на обществения транспорт и на система за управление на 

трафика

Проект – Обновяване на автобусния парк в междуселищния 

обществен транспорт

Проект – Подобряване на техническата инфраструктура към 

обществения пътнически транспорт (автоспирки, достъпна среда, 

разписания)

идейни/технически 

проекти
36 месеца 39353,405

идейни проекти 36 месеца 23502,735

N/A (неприложимо) 36 месеца 7000

идейни/технически 

проекти
36 месеца 42000

идейни проекти 84 месеца 11450

идейни проекти 60 месеца 2500

Приоритет 2

Развитие на 

културния и 

природен 

потенциал на 

общината, като 

основа за 

целогодишен 

туризъм

Мярка 1.2.5. Модернизиране 

на културните институти за 

предоставяне на конкурентен 

туристически продукт

Мярка 1.2.7. Развитие на 

туристически район 

„Долината на розите“

Мярка 1.2.8. Обновяване и 

развитие на материалната 

база на културните институти

Мярка 1.2.3. Развитие на 

туристическия потенциал на 

язовир Копринка

Мярка 2.3.1. Подобряване на 

експлоатационното състояние 

на общинските пътища и 

улици и на достъпа до 

обектите и местата за активен 

туризъм; социалната и 

здравната инфраструктура

Мярка 2.3.2. Модернизиране 

на обществения пътнически 

транспорт, развитие на 

алтернативни форми на 

транспорт и подобряване 

качеството на транспортните 

услуги

Приоритет 3

Развитие на 

устойчива градска 

мобилност и 

подобряване 

качеството на 

транспортната 

инфраструктура



Проект – Развитие и надграждане на екологичния обществен 

транспорт

Проект – Организиране на атракционен транспорт (панорамни 

автобуси и ековлакчета) между всички експонирани обекти на 

тракийското наследство
Мярка 2.4.1. Изграждане 

на нови Wi-Fi точки за 

безплатен достъп на 

публични места в 

населените места и 

туристическите обекти

Проект – Изграждане на нови Wi-Fi точки за безплатен достъп на 

публични места в населените места и туристическите обекти
N/A (неприложимо) 24 месеца 1800

Проект – Изграждане на контролен център за видеонаблюдение в 

общината

Проект – Насърчаване на цифровата грамотност, цифровите 

умения и цифровото приобщаване

Проект – Създаване на условия за равен достъп на всички 

социални групи, включително хора с увреждания до цифрови 

обществени услуги

Проект – Надграждане на съществуващата система за 

видеонаблюдение в населените маста и туристическите обекти в 

общината 

Проект – Създаване на цифрова инфраструктура, необходима 

предпоставка за осъществяване на цифровата трансформация

Проект – Киберсигурност – прилагане на система от стандарти и 

норми за осигуряване на сигурност на мрежовите и 

информационни ресурси
Мярка 2.5.1. Подмяна на 

водопроводи и намаляване на 

загубите при доставката на 

питейна вода

Проекти за ремонт, реконструкция и подмяна на водопроводните 

мрежи, довеждащите водопроводи, резервоари и помпени станции 

в гр. Казанлък и другите населени места в общината

идейни/технически 

проекти
36 месеца 30000

Мярка 2.5.2. Изграждане на 

канализационни мрежи и 

подобряване на 

пречистването на отпадните 

води

Проекти за изграждане/доизграждане на колектори от населените 

места в общината до ПСОВ Казанлък, изграждане на канализация 

и локални ПСОВ в населени места в общината и гр. Казанлък
идейни/технически 

проекти
36 месеца 45000

Мярка 2.5.3. Подобряване 

експлоатационното състояние на 

водоизточниците за 

водоснабдяване и изграждане на 

Проект за подобряване експлоатационното състояние на 

водоизточниците за водоснабдяване и изграждане на нови
идейни/технически 

проекти
36 месеца 20000

Мярка 2.5.4. Създаване на 

система за ранно 

предупреждение за риск от 

наводнения, пожари, 

природни и други бедствия

Проект за изграждане на локални системи за оповестяване на 

микроязовири

N/A (неприложимо) 36 месеца 4500

Проект – Реконструкция и изграждане на енергоспестяващо 

улично осветление

Проект – Изграждане на зарядни станции на обществени паркинги

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради 

публична общинска собственост

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

държавни и общински образователни заведения 

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради 

за социални услуги 

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

кметствата по населени места в община Казанлък

Проект – Ремонтни дейности на постоянните обекти, които 

община Казанлък отдава под наем

Мярка 2.5.6. 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност на 

жилищни сгради

Проект – Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

жилищните сгради

обследвания за 

ЕЕ
24 месеца 7500

Проект – Изграждане на ВЕИ на територията на община Казанлък 

и стимулиране на тяхното използване

Проект – Иновации за енергийна ефективност и опазване на 

околната среда. Изграждане на геотермални системи и инсталации

Проект – Допълнително залесяване в активната туристическа зона, 

включително стимулирано изграждане на розови насаждения

Проект – Създаване на нови зелени площи, включително в 

подходите към селищните среди в активната туристическа зона

Проект – Корекция на река Енинска/Старата река, извън 

територията на град Казанлък

Проект – Реконструкция и изграждане на защитни мостове на река 

Старата река и възстановяване на крайречните територии на р. 

Старата река/Енинска с цел опазване на биоразнообразието, 

изграждане на кътове за отдих и развлечения.

Проект – Цялостно възстановяване на парк „Северен“ (парк 

„Стадиона“). Изграждане/рехабилитация на подземната техническа 

инфраструктура, енергоспестяващо осветление и 

видеонаблюдение 
Проект – Изграждане, реконструкция и обновяване на зелени 

пространства, изграждане на енергоспестяващо парково 

осветление, видеонаблюдение, кътове за спорт, отдих и игра, 

достъпна среда в населените места

Проект – Въвеждане на автоматични поливни системи в парковете. 

Изграждане на собствени водоизточници за поливни системи към 

паркове и зелени площи на територията на населените места

Проект – Възстановяване на зелени територии, унищожени в 

резултат на пожари, ветрове, насекоми, болести и други

прединвестиционно 

проучване
24 месеца 3400

идеен проект 24 месеца 3951,91

идейни проекти 36 месеца 23502,735

Мярка 2.4.2. Развитие на 

информационно общество 

и подкрепа за 

дигитализация

Мярка 2.4.3. Подобряване на 

сигурността на населените 

места, туристическите обекти 

и опазване на общественото 

имущество чрез цифрова 

свързаност

Мярка 2.3.2. Модернизиране 

на обществения пътнически 

транспорт, развитие на 

алтернативни форми на 

транспорт и подобряване 

качеството на транспортните 

услуги

Приоритет 4 

Подобряване на 

цифровата 

свързаност

Мярка 2.5.5. Повишаване 

на енергийната 

ефективност в публичния 

сектор, изграждане на 

енергийно ефективно 

осветление на населените 

места, на зарядни станции 

и паркоместа за 

електромобили

Мярка 2.5.7. 

Използване на 

природния потенциал за 

производство на ел. 

енергия и отопление от 

възобновяеми 

източници

Мярка 2.5.9. Опазване 

и подобряване 

управлението на горите 

и горските ресурси

Приоритет 5

Опазване на 

околната среда и 

управление на 

ресурсите

Мярка 2.5.8. Развитие 

и подобряване на 

парковата среда и 

зелените площи в 

населените места и на 

зоните около 

туристическите обекти

Приоритет 3

Развитие на 

устойчива градска 

мобилност и 

подобряване 

качеството на 

транспортната 

инфраструктура

идейни/технически 

проекти
24 месеца 15000

идеен проект 

(програма Лайф)
36 месеца 8000

N/A 

(неприложимо)
36 8240,3

идеен проект 

(Програма Лайф)
24 месеца 900



Проект – Разработване на лесоустройствен план на горските 

територии на община Казанлък

Проект – Разширяване на системата за разделно събиране и 

компостиране на отпадъците

Проект – Реализиране на втори етап на изграждане на площадка за 

компостиране и доставка на оборудване

Проект – Изграждане на площадка за събиране и рециклиране на 

строителни отпадъци за повторна употреба

Проект – Изграждане на депо за строителни отпадъци в имота на 

съществуващото, след приключване на рекултивацията му 

Проект – Изграждане на система за разделно събиране и 

преработване на биоотпадъци

Проект – Разработване на програма за управление на отпадъците

Проект – Разработване на програма за опазване на околната среда

Проект – Развитие на система за събиране на зелени отпадъци на 

територията на община Казанлък

Проект – Обновяване на автопарка на ОП „КД и ПИС“

Проект – Реконструкция и разширяване на приют за бездомни 

кучета

Проект – Кампании и подкрепа за кастриране и чипиране на 

домашни и бездомни кучета

Проект – Кампании сред децата и младежите за хуманно 

отношение към животните

Проект – Ремонт, оборудване и обзавеждане на МБАЛ „Христо 

Стамболски“ – гр. Казанлък

Проект – Изграждане на отоплителна инсталация, газификация 

вътрешен ремонт, оборудване и изграждане на товарен асансьор в 

сградата на ДКЦ, гр. Казанлък

Проект – Ремонтни дейности на всички здравни служби в 

населените места на община Казанлък 

Проект - Доизграждане и разкриване на Академия за развитие на 

таланти в с. Розово

Проект - Изграждане и оборудване на физкултурни салони в 

ППМГ "Никола Обрешков" и ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий“.

Проект - Реконструкция на сградата на ПХГ „Св. Св. Кирил и 

Методий"

Проект - Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование

Проект - Ремонт и реновация на спортните площадки и дворни 

пространства в детските градини и училищата 

Проект - Вътрешен ремонт и подмяна на оборудване в държавни и 

общински образователни заведения

Проект - Цялостна реконструкция, модернизация и оборудване на 

сградата и прилежащото пространство на ПБ „Паниците“ 

Проект - Реконструкция и модернизация на сградата и 

прилежащото дворно пространство на ПЦЛР „Св. Иван Рилски“

Проект - Ремонт и модернизация на сградата на Техническия 

колеж 

Проект - Подмяна на отоплителната инсталация и газификация в 

Дом № 1 и Дом № 3

Проект - Цялостен ремонт, в това число подобряване на ЕЕ, 

благоустрояване на прилежащия терен и изграждане на товаро-

пътнически асансьор в Дом №1

Проект - Доизграждане и подобряване на достъпа в Дом №2 

Проект – Изграждане на Кризисен център за лица, жертви на 

домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация

Проект - Подмяна оборудване, транспортни средства и 

разширяване на дейността на ОП „Кухня-майка в т.ч. дейност 

Детска млечна кухня”

Проект - Подмяна на ел. инсталация, оборудване и обзавеждане на 

сградите на ЦОП, ЦСРИ и приемна грижа

Проект - Ремонт, мерки за ЕЕ, подмяна кухненско оборудване и 

обзавеждане, обновяване на МПС на ДСП

Проект - Предоставяне на социално-здравна услуга патронажна 

грижа за уязвими групи лица

Проект - Изграждане на инфраструктура за резидентни услуги за 

възрастни хора

Проект - Разкриване на резидентни услуги за възрастни хора (меки 

мерки)

Проект - Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства

Проект - Създаване на Дневен център за подкрепа на деца с тежки 

множествени увреждания и техните семейства

Проект - Обновяване материалната база, ремонтни дейности по 

сграден фонд на Пенсионерски клубове на територията на община 

Казанлък
Проект – Реконструкция на стадион „Севтополис“, тренировъчно 

футболно игрище и зона за хвърляния, включително изграждане на 

напоителни системи 

Мярка 3.6.5. 

Подобряване на 

условията за 

предоставяне на 

образователни услуги

Мярка 2.5.9. Опазване 

и подобряване 

управлението на горите 

и горските ресурси

Мярка 2.5.10. 

Оптимизиране 

управлението на 

битовите и 

промишлените 

отпадъци

Мярка 2.5.11. 

Подкрепа за животните

Мярка 3.6.1. Ремонт на 

сградите и доставка на 

ново оборудване и 

апаратура за здравните 

заведения

Приоритет 5

Опазване на 

околната среда и 

управление на 

ресурсите

Приоритет 6

Модернизиране на 

социална и 

здравна 

инфраструктура и 

подобряване 

качеството на 

предлаганите 

услуги

Мярка 3.6.6. Създаване 

на нови и подобряване 

качеството на 

предоставяните 

социални услуги

Мярка 3.6.9. 

Модернизиране на 

спортната 

инфраструктура и 

изграждане на нови 

места за спорт на 

открито със свободен 

достъп

идеен проект 

(Програма Лайф)
24 месеца 900

N/A 

(неприложимо)
36 месеца 20000

идеен проект 12 месеца 1000

идеен 

проект/газифика

ция ДКЦ-

технически 

проект

24 месеца 12000

технически и 

идейни проекти
24 месеца 18810

идейни и 

технически 

проекти

24 месеца 14000

технически 

проекти
36 месеца 29549,6



Проект – Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се 

използва базата и за други спортни дейности

Проект – Изграждане на спортни площадки в междублоковите 

пространства и спортни обекти на територията на гр. Казанлък

Проект – Обособяване на спортни площадки за различни 

възрастови групи и места за отдих и стрийт фитнес в „Северен 

парк“

Проект – Изграждане на стрийт фитнес в малките населени места в 

община Казанлък

Проект -  Дигитализация на регистри и административни услуги за 

населението и бизнеса

Проект - Развитие на електронното управление

Проект - Дигитализация на архива на устройство на територията и 

на общинска собственост – създаване на специализирана 

информационна система, електронен регистър и портал за 

административни услуги 
Проект - Създаване и попълване на геоинформационна база данни 

в цифров вид чрез привеждане на наличната в община Казанлък 

графична и текстова информация в цифров (векторен) вид в 

стандартни формати

Проект - Създаване на единна геоинформационна система, 

обединяваща наличната цифрова база данни в община Казанлък

Проект - Разработване на ПУП на местност „Старите лозя“ в 

регулацията на град Казанлък

Проект - Повишаване на капацитета за подготовка, управление и 

изпълнение на проекти с външно финансиране

Проект - Реконструкция и разширяване на административни 

сгради и прилежащите им пространства, паркинги и обновяване на 

оборудване и обзавеждане

Проект - Обучение и повишаване уменията на служителите в 

администрацията за по-ефективно изпълнение на служебните им 

задължения

Проект - Обмяна на опит с други общини, в държави-членки на 

ЕС, съседни на страната държави

Проект - Въвеждане на добри и иновативни административни 

практики

Проект Отворени данни и гражданско участие - механизми за 

насърчаване на взаимодействието между администрацията, 

гражданите, НПО и бизнеса; 

Проект Развитие на ваимоотношенията и обмяна на опит с 

побратимени общини и градове и създаване на нови; 

Проект Проучване на възможностите за участие на общината в 

проекти типо "Партньорски мрежи" свързани с опазване на 

околната среда, smart city, ИТИ и др.

Общ индикативен 

бюджет на всички 

проекти

438 627 лв.

Мярка 3.7.3. Развитие 

на междуобщинско, 

междурегионално и 

международно 

сътрудничество и 

партньорство и 

взаимодействие с 

бизнеса и НПО сектора

Приоритет 6

Модернизиране на 

социална и 

здравна 

инфраструктура и 

подобряване 

качеството на 

предлаганите 

услуги

Приоритет 7

Развитие на 

капацитета на 

общинската 

администрация

Мярка 3.6.9. 

Модернизиране на 

спортната 

инфраструктура и 

изграждане на нови 

места за спорт на 

открито със свободен 

достъп

Мярка 3.7.1. Подкрепа 

за дигитализация в 

администрацията

Мярка 3.7.2. 

Повишаване капацитета 

на общинска 

администрация за 

периода  

2660

технически 

проекти
36 месеца 29549,6

N/A 

(неприложимо)
72 месеца 3000

идейни проекти 24 месеца 2350

N/A 

(неприложимо)
72 месеца



Приоритет Мярка
Дейност/

проектна идея*
Кратко описание

Територия/зона за 

прилагане на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативен 

бюджет (хил. лева)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно за 

реализация на мярката 

Мярка 1.1.1. Развитие на 

Индустриална зона Казанлък

Проект за изграждане на техническа и инженерна 

инфраструктура на индустриалната зона и привличане на 

инвеститори; Проект "Обособяване на структура/звано 

"Инвестиции" за представяне на индустриалните 

дейности в общината съвместно с екипа на 

Индустриалната зона и Търговско-промишлена палата - 

Казанлък"

Изграждане на инфраструктура за 

зоната; инициативи с партньори 

за популяризиране дейността, 

възможностите и предоставяните 

услуги от Индустриалната зона

Индустриална зона за 

въздействие
3500

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

частни инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС

Мярка 1.1.2. Развитие на 

професионалното дуално образование 

в областите машиностроене, 

електротехника, програмиране и 

туризъм, както и повишаване на 

професионалната квалификация и 

преквалификацията на кадри

Проект за разкриване на нови паралелки за дуално 

образование 

Проект за повишаване квалификацията на 

педагогическия персонал 

Проект за обновяване кабинетите за дуално образование 

Проект за партньорство с местния бизнес Проект 

"Разширяване възможностите за преквалификация на 

възрастни чрез увеличаване обхвата на предлаганите 

обучения"

Създаване на нови паралелки за 

дуално образование и обновяване 

на сградния фонд, закупуване на 

ново оборудване за кабинетите; 

обучения за преквалификация на 

възрастни и създаване на условия 

за учене през целия живот  

Зона за въздействие с 

административни и 

публични функции, градска 

зона, индустриална зона за 

въздействие

2850

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС

2027 г

Община Казанлък

Отдел ПВФ, ОСП 

Мярка 1.1.3. Развитие на 

Техническия колеж като център за 

научни изследвания и иновации, 

предоставящ услуги за предприятията 

в Индустриалната зона

Проекти за акредитиране на нови специалности

Проекти в подкрепа провеждане на научни изследвания и 

иновации

Проекти в подкрепа на предприятията в Индустриалната 

зона 

Акредитиране на нови 

специалности, оборудване на 

лаборатории, иновации

Зона за въздействие с 

административни и 

публични функции, 

Индустриална зона за 

въздействие 

1450

Държавен бюджет, 

бизнес, средства от 

ЕС, общински 

бюджет, национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдел ПВФ, ОСП

Мярка 1.1.4. Технологично 

обновяване на производствените 

дейности и развитие на бизнес 

инфраструктурата

Проект Инфраструктурни подобрения на Промишлена 

зона кв. „Летището“ ; Проект за информиране на 

предприятията на територията на общината за 

възможностите за технологично обновяване на 

производствените дейности

Изграждане на инфраструктура в 

подкрепа на бизнеса

Индустриална зона за 

въздействие
4500

Държавен бюджет, 

частни инвестиции, 

средства от ЕС, 

общински бюджет, 

национални програми

2027 г
Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС

Мярка 1.1.5. Опазване и развитие на 

традиционни земеделски 

производства и подкрепа на 

производството на етерични масла

Проект за информиране на земеделските стопани за 

възможностите за обновяване на производството

Подкрепа на земеделски стопани 

и производители 

Цялата територия на 

общината
950

Частни инвестиции;

Средства от ЕС; 

национални програми
2027 г

Община Казанлък

Отдели ИУС, ПВФ

Мярка 1.1.6. Модернизиране на 

инфраструктурата и подкрепа на 

изследователската дейност

Проекти за създаване на подходящи условия и 

модернизиране инфраструктурата за изследователска 

дейност

Проекти/дейности в подкрепа 

модернизиране на 

инфраструктурата и насърчаване 

на изследователската дейност

Индустриална зона за 

въздействие, градска зона
1950

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, ОСП, ЕТ

Мярка 1.1.7. Изграждане, 

модернизиране и поддържане на 

транспортната и инженерно-

техническата инфраструктура, 

подкрепа за бизнес инициативи и 

предприемачество

Проект Оформяне на промишлени зони (доизграждане, 

модернизация и оптимизация на техническата, 

транспортна, ВиК мрежи за привличане на инвеститори).

Изграждане на инфраструктура в 

подкрепа на бизнеса

Индустриална зона за 

въздействие, градска зона
5777,27

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдели ИУС, ПВФ, УППК

Приложение № 1

Програма за реализация на ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 г. 

Описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет 1

Икономически 

растеж и повишаване 

на 

конкурентоспособнос

тта на общинската 

икономика



Мярка 1.1.8. Развитие на малък и 

среден бизнес

Проект за създаване на условия за развитие на малък и 

среден бизнес – подпомагане и специализирани обучения

Мерки в подкрепа на малкия и 

среден бизнес
Цялата територия на общината 700

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, ОСП

Мярка 1.1.9. Повишаване на 

инвестиционния интерес към община 

Казанлък

Проект за изготвяне на концепция за повишаване на 

инвестиционния интерес към община Казанлък, с 

включени конкретни мерки и инициативи; Проект за 

стимулиране създаването на публично-частни 

партньорства

Инициативи/

събития/проекти за 

популяризиране 

инвестиционните възможности и 

потенциал на общината, 

включително чрез ПЧП

Индустриална зона за 

въздействие

Цялата територия на 

общината

1200

Общински и 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, ИУС

Общо
22877,27

Мярка 1.2.1. Развитие на туризъм, 

популяризиране на съществуващите и 

създаване на нови туристически 

атракции и услуги за целогодишен 

туризъм

Проект – Разширяване на Етнографски комплекс 

„Кулата“ с продължение на улицата на казанлъшките 

занаяти по ул. „Мирска“ 

Проект – Проектиране и изграждане на художествено 

фасадно осветление на значимите сградни комплекси в 

гр. Казанлък 

Проект – Създаване и маркетиране на продукт 

„Археологическо училище в Долината на тракийските 

царе“

Проект – Изграждане на демонстрационна дестилерия за 

производство на розово масло и розова вода 

Проект – Превръщане на древен птицеглав тракийски 

кораб в туристическа атракция

Проект – Популяризиране на празниците в Долината на 

тракийските царе с открита сцена на яз. Копринка цел 

привличане на туристи

Проект – Разработване на специализиран туристически 

сайт „Посети Казанлък“ Проект – Създаване на система 

за партньорство между общината и браншовите 

туристически сдружения 

Проект – Създаване на обща билетна карта за посещение 

на всички обекти в рамките на община Казанлък

Проект – Маршрут и график за туристическа обиколка на 

Долината на тракийските царе с автобус и екскурзовод 

Проект – Изграждане на общинска система за наемане на 

велосипеди с цел туристическа обиколка на общината и 

посещения на исторически забележителности

Проект – Проучване, експониране и социализация на 

късноантични и средновековни крепости в района на 

Група проекти в подкрепа 

развитието на туристическия 

потенциал на общината

Зона за въздействие 

туризъм;

Цялата територия на 

общината

9900

Общински и 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС, "Култура 

и туризъм", ОСП

Мярка 1.2.2. Възстановяване, 

подобряване на достъпа и 

социализация на паметника на връх 

Бузлуджа и интегрирането му в 

туристическите маршрути и продукти

Проект – Проектиране и изграждане на лифт до връх 

Бузлуджа

Проект – Обновяване и изграждане на инфраструктура 

към и на връх Бузлуджа

Проект – Изграждане и промотиране на вело и еко 

маршрути и пътеки до връх Бузлуджа (пътека „Хаджи 

Димитър“ и маршрут „Катуните“)

Проект – Развиване на туристически атракции към и на 

връх Бузлуджа

Проект – Развитие и обновяване на ски център 

„Бузлуджа“

Проект – Изготвяне на „Пътна карта/наръчник“ за 

разработване и промотиране на дисонантното наследство 

в единен туристически продукт с ресурсите от Долината 

на розите и тракийските царе; Проект Консервация, 

адаптация и ревитализация на монумента "Бузлуджа".

Група проекти за разработване на 

цялостен туристически продукт 

за паметника на връх Бузлуджа. 

Зона за въздействие туризъм 42258,73

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС

Приоритет 1

Икономически 

растеж и повишаване 

на 

конкурентоспособнос

тта на общинската 

икономика

Приоритет 2

Развитие на 

културния и 

природен потенциал 

на общината, като 

основа за 

целогодишен туризъм



Мярка 1.2.3. Развитие на 

туристическия потенциал на язовир 

Копринка

Проект – Подобряване на транспортната свързаност и 

инфраструктурата към и в района на яз. Копринка 

Проект – Проектиране и изграждане на мрежа от 

пешеходни и вело-пътеки от туристически обекти в 

община Казанлък и други съседни общини към яз. 

Копринка

Проект – Възстановяване на плажната ивица на яз. 

Копринка и създаване на къмпинг зона 

Проект – Създаване и разработване на нови туристически 

атракции на яз. Копринка

Проект – Популяризиране на крепостта „Твърдица“

Проект – Изграждане на инфраструктура за развиване на 

туризма и младежките дейности на територията на яз. 

Копринка 

Група проекти за цялостен 

туристически продукт за яз. 

Копринка

Зона за въздействие туризъм 11450

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС, "Култура 

и туризъм"

Мярка 1.2.4. Създаване на условия за 

развитие на хоби и спортен туризъм

Проект – Създаване на условия за развитие на конна езда 

Проект – Доразвиване на еко пътеките на територия на 

община Казанлък

Разширяване на възможностите 

за развитие на алтернативни 

форми на туризъм

Зона за въздействие туризъм

Цялата територия на 

общината
1400

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС, "Култура 

и туризъм"

Мярка 1.2.5. Модернизиране на 

културните институти за предоставяне 

на конкурентен туристически продукт

Проект – Подобряване управлението на културните 

институти с оглед създаването на съвременен културен 

продукт

Проект – Опазване и съхраняване на културната традиция 

и създаване на нови висококачествени и конкурентни 

културни продукти 

Проект – Стимулиране на иновативни практики в 

областта на културата

Проект – Изследване и популяризиране на културно-

историческото наследство

Проект – Подкрепа за реализиране на събития и форуми, 

свързани с развитието на културата

Проект - Създаване на условия и възможности за 

реализиране на събития в он-лайн среда; Проект - 

Изграждане на сцени на открито за провеждане на 

събития

Проект – Ремонтни дейности в храмовете в общината

Група проекти за организиране 

на събития, популяризиране на 

културно-историческото 

наследство

Зона за въздействие 

туризъм, територията на 

цялата община

2500

Общински и 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални програми 

2027 г

Община Казанлък

Отдел ПВФ и ОСП, 

"Култура и туризъм"

Мярка 1.2.6. Развитие на 

нематериалното културно наследство

Проект – Развитие на фестивален туризъм в областта на 

розобера и розоваренето Проект - Разширяване и 

популяризиране на специфични традиционни дейности 

Проект – Организиране на младежки творчески пленери 

по живопис „Багри от Долината“

Група проекти за организиране 

на събития и фестивали

Зона за въздействие 

туризъм, територията на 

цялата община 

3000

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдел ПВФ и ОСП, 

"Култура и туризъм"

Приоритет 2

Развитие на 

културния и 

природен потенциал 

на общината, като 

основа за 

целогодишен туризъм



Мярка 1.2.7. Развитие на 

туристически район „Долината на 

розите“

Проект – Институционално и кадрово укрепване на 

туристическия сектор

Проект – Подобряване на рекламата и маркетинга на 

туристическите продукти и туристическата дестинация

Проект – Създаване на електронни рекламни продукти и 

разработване, печат и разпространение на

обща имиджова брошура „Долината на розите“ 

съвместно с общините от туристически район „Долината 

на розите“ с цел популяризиране и реклама на културните 

събития и забележителности в региона

Проект – Осъществяване на регионален маркетинг

Група проекти за популяризиране 

на туристически район „Долината 

на розите“

Зона за въздействие туризъм 7000

Общински и 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдел ПВФ и ОСП, 

"Култура и туризъм"

Мярка 1.2.8. Обновяване и развитие 

на материалната база на културните 

институти

Проект – Оптимизиране на условията за опазване и 

експониране на културното наследство, обновяване на 

експозициите и материалната база (РИМ, Худож. галерия, 

ЛХМ „Чудомир“, Общинска библиотека „Искра“ и др.) 

Проект – Реставрация и консервация на тракийски 

гробници в могилите „Голяма Арсеналка“, „Крън II“ и на 

разкритите тракийски гробници край с. Долно Изворово 

и с. Бузовград

Проект – Ремонт на сградния фонд на общинската 

библиотека; филиал №1, филиал №2, филиал №3

Проект – Ремонт, подобряване на енергийната 

ефективност, оборудване, въвеждане на нови технологии 

в читалищата и стимулиране на развитието им като 

териториални културни центрове

Проект – Разкриване на културно-просветен център в 

читалище „Светлина 1861 г.“ в гр. Шипка чрез 

реставрация, консервация и оборудване на сградата

Проект – Изграждане на многофункционална зала за 

културни и спортни събития

Проект – Изграждане на професионална сцена за 

представления за деца и възрастни на общински театър 

„Любомир Кабакчиев“

Проект – Създаване на Национален център за 

реставрация и консервация на недвижимо културно 

наследство

Проект –  - Проектиране и изграждане на художествено 

фасадно осветление на централната

сграда на общинска библиотека „Искра“, ЛМХ Чудомир и 

градските храмове

Група проекти за 

изграждане/ремонт/реконструкци

я/обновяване и оборудване на 

културна инфраструктура

Зона за въздействие туризъм

Зона с административни и 

публични функции
42000

Общински и 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, частни 

инвестиции

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС, "Култура 

и туризъм"

Общо
119508,73

Приоритет 2

Развитие на 

културния и 

природен потенциал 

на общината, като 

основа за 

целогодишен туризъм



Мярка 2.3.1. Подобряване на 

експлоатационното състояние на 

общинските пътища и улици и на 

достъпа до обектите и местата за 

активен туризъм; социалната и 

здравната инфраструктура

Проект – Изграждане на транспортна връзка на източната 

част на гр. Казанлък с околовръстния път София-Бургас

Проект – Реконструкция на общински път SZR2070 и 

изграждане на велоалея от гр. Казанлък до язовир 

Копринка

Проект – Ремонт на четвъртокласна пътна 

инфраструктура

Проект – Асфалтиране на улична мрежа в гр. Казанлък и 

останалите населени места в общината

Проект – Изграждане на подземни, полуподземни и 

надземни паркинги и гаражи

Проект – Ремонт на общинска пътна мрежа

Проект – Благоустрояване на междублокови 

пространства – изграждане на паркинги, тротоари, зони 

за отдих

Проект – Проектиране и изграждане на пътна, ВиК, ел. 

инфраструктура в местност „Старите лозя“

Група проекти за подобряване 

състоянието на общинската 

пътна и улична мрежа и 

транспортна инфраструктура

Зона за въздействие 

„Транспортна и цифрова 

свързаност“; зона за 

туризъм, зона с 

административни и 

публични функции

39353,405

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални програми

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС

Мярка 2.3.2. Модернизиране на 

обществения пътнически транспорт, 

развитие на алтернативни форми на 

транспорт и подобряване качеството 

на транспортните услуги

Проект – Проектиране и изграждане на мрежа от 

велоалеи в гр. Казанлък и другите населени места в 

общината Проект „Проектиране и изграждане на 

велоалея Казанлък - Стара Загора“ 

Проект – Развитие и надграждане на информационната и 

билетна системи на обществения транспорт и на система 

за управление на трафика

Проект – Обновяване на автобусния парк в 

междуселищния обществен транспорт

Проект – Подобряване на техническата инфраструктура 

към обществения пътнически транспорт (автоспирки, 

достъпна среда, разписания)

Проект – Развитие и надграждане на екологичния 

обществен транспорт

Проект – Организиране на атракционен транспорт 

(панорамни автобуси и ековлакчета) между всички 

експонирани обекти на тракийското наследство

Група проекти в подкрепа на 

устойчива градска мобилност и 

подобряване качеството на 

транспортните услуги

Зона за въздействие 

„Транспортна и цифрова 

свързаност“

Цялата територия на 

общината

23502,735

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални програми

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ 

Мярка 2.3.3. Оптимизиране на 

схемата за транспортно обслужване на 

населението

Проект – Изготвяне на прединвестиционно проучване на 

схемата за транспортно обслужване на населението (етап 

3 на интегриран градски транспорт)

Проект – Разработване на генерален план за организация 

на движението по пътищата

Разработване на схеми за 

транспортно обслужване и 

развитие на интегриран градски 

транспорт

Зона за въздействие 

„Транспортна и цифрова 

свързаност“

1200

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални програми

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, ЕТ

Общо
64056,14

Мярка 2.4.1. Изграждане на нови Wi-

Fi точки за безплатен достъп на 

публични места в населените места и 

туристическите обекти

Проект – Изграждане на нови Wi-Fi точки за безплатен 

достъп на публични места в населените места и 

туристическите обекти

Изграждане на нови Wi-Fi точки 

за безплатен достъп на публични 

места в населените места и 

туристическите обекти

Зона за въздействие туризъм 

и Зона на въздействие с 

административни и 

публични функции

1800

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални програми

2027 г Община Казанлък

Отдел ПВФ, УППК

Приоритет 3

Развитие на 

устойчива градска 

мобилност и 

подобряване 

качеството на 

транспортната 

инфраструктура

Приоритет 4

Подобряване на 

цифровата 

свързаност



Мярка 2.4.2. Развитие на 

информационно общество и подкрепа 

за дигитализация

Проект – Изграждане на контролен център за 

видеонаблюдение в общината

Проект – Насърчаване на цифровата грамотност, 

цифровите умения и цифровото приобщаване

Проект – Създаване на условия за равен достъп на всички 

социални групи, включително хора с увреждания до 

цифрови обществени услуги

Група проекти за дигитализация 

на общинските дейности

Зона на въздействие с 

административни и 

публични функции;

Цялата територия на 

общината

3400

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални програми

2027 г

Община Казанлък

Отдел ПВФ 

Мярка 2.4.3. Подобряване на 

сигурността на населените места, 

туристическите обекти и опазване на 

общественото имущество чрез 

цифрова свързаност

Проект – Надграждане на съществуващата система за 

видеонаблюдение в населените маста и туристическите 

обекти в общината 

Проект – Създаване на цифрова инфраструктура, 

необходима предпоставка за осъществяване на цифровата 

трансформация

Проект – Киберсигурност – прилагане на система от 

стандарти и норми за осигуряване на сигурност на 

мрежовите и информационни ресурси

Инвестиции за цифрова 

свързаност и трансформация

Зона на въздействие с 

административни и 

публични функции;

Цялата територия на 

общината

3950,91

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални програми

2027 г

Община Казанлък

Отдел ПВФ 

Общо
9150,91

Мярка 2.5.1. Подмяна на 

водопроводи и намаляване на 

загубите при доставката на питейна 

вода

Проекти за ремонт, реконструкция и подмяна на 

водопроводните мрежи, довеждащите водопроводи, 

резервоари и помпени станции в гр. Казанлък и другите 

населени места в общината

Подобряване на водопроводната 

система и качеството на 

питейната вода 

Цялата територия на 

общината
30000

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални програми

2027 г Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС

Мярка 2.5.2. Изграждане на 

канализационни мрежи и подобряване 

на пречистването на отпадните води

Проекти за изграждане/доизграждане на колектори от 

населените места в общината до ПСОВ Казанлък, 

изграждане на канализация и локални ПСОВ в населени 

места в общината и гр. Казанлък

Подобряване на 

канализационната  система и 

пречистване на отпадните води 

Цялата територия на 

общината
45000

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални програми

2027 г Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС

Мярка 2.5.3. Подобряване 

експлоатационното състояние на 

водоизточниците за водоснабдяване и 

изграждане на нови

Проект за подобряване експлоатационното състояние на 

водоизточниците за водоснабдяване и изграждане на 

нови

Подобряване експлоатационното 

състояние на водоизточниците за 

водоснабдяване и изграждане на 

нови

Цялата територия на 

общината
20000

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

национални програми

2027 г Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС

Мярка 2.5.4. Създаване на система за 

ранно предупреждение за риск от 

наводнения, пожари, природни и 

други бедствия

Проект за изграждане на локални системи за 

оповестяване на микроязовири

Проекти за предотвратяване на 

риска от бедствия

Цялата територия на 

общината
4500

Средства от държавен 

бюджет, средства от 

ЕС 

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС

Приоритет 5

Опазване на околната 

среда и управление на 

ресурсите

Приоритет 4

Подобряване на 

цифровата 

свързаност



Мярка 2.5.5. Повишаване на 

енергийната ефективност в публичния 

сектор, изграждане на енергийно 

ефективно осветление на населените 

места, на зарядни станции и 

паркоместа за електромобили

Проект – Реконструкция и изграждане на 

енергоспестяващо улично осветление

Проект – Изграждане на зарядни станции на обществени 

паркинги

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в сгради публична общинска собственост

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в държавни и общински образователни заведения Проект 

– Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради 

за социални услуги 

Проект – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на кметствата по населени места в община Казанлък

Проект – Ремонтни дейности на постоянните обекти, 

които община Казанлък отдава под наем

Група проекти за инвестиции в 

ЕЕ (сгради, улично осветление, 

транспорт) 

Цялата територия на 

общината
15000

Средства от държавен 

бюджет, средства от 

ЕС

2027 г

Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС

Мярка 2.5.6. Повишаване на 

енергийната ефективност на жилищни 

сгради

Проект – Внедряване на мерки за енергийна ефективност 

в жилищните сгради
Инвестиции в ЕЕ

Цялата територия на 

общината
7500

Средства от държавен 

бюджет, средства от 

ЕССредства от 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

частни инвестиции

2027 г
Община Казанлък

Отдели ПВФ, ТИКС, ЕТ, 

Мярка 2.5.7. Използване на 

природния потенциал за производство 

на ел. енергия и отопление от 

възобновяеми източници

Проект – Изграждане на ВЕИ на територията на община 

Казанлък и стимулиране на тяхното използване

Проект – Иновации за енергийна ефективност и опазване 

на околната среда. Изграждане на геотермални системи и 

инсталации

Инвестиции във ВЕИ
Цялата територия на 

общината
8000

Средства от държавен 

бюджет, средства от 

ЕССредства от 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

частни инвестиции

2027 Община Казанлък

Отдели ПВФ, УППК, 

ТИКС,ЕТ, ИУС

Мярка 2.5.8. Развитие и подобряване 

на парковата среда и зелените площи 

в населените места и на зоните около 

туристическите обекти

Проект – Допълнително залесяване в активната 

туристическа зона, включително стимулирано изграждане 

на розови насаждения

Проект – Създаване на нови зелени площи, включително 

в подходите към селищните среди в активната 

туристическа зона

Проект – Корекция на река Енинска/Старата река, извън 

територията на град Казанлък

Проект – Реконструкция и изграждане на защитни 

мостове на река Старата река и възстановяване на 

крайречните територии на р. Старата река/Енинска с цел 

опазване на биоразнообразието, изграждане на кътове за 

отдих и развлечения.

Проект – Цялостно възстановяване на парк „Северен“ 

(парк „Стадиона“). Изграждане/рехабилитация на 

подземната техническа инфраструктура, 

енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение 

Проект – Изграждане, реконструкция и обновяване на 

зелени пространства, изграждане на енергоспестяващо 

парково осветление, видеонаблюдение, кътове за спорт, 

отдих и игра, достъпна среда в населените места

Проект – Въвеждане на автоматични поливни системи в 

парковете. Изграждане на собствени водоизточници за 

поливни системи към паркове и зелени площи на 

територията на населените места

Изграждане/рехабилитация/обнов

яване на зелени площи, паркове, 

градинки, околно пространство 

около туристически обекти 

Цялата територия на 

общината
8240,3

Средства от държавен 

бюджет, средства от 

ЕС, общински 

бюджет

2027 г

Идейни/Технически 

проекти

Приоритет 5

Опазване на околната 

среда и управление на 

ресурсите



Мярка 2.5.9. Опазване и подобряване 

управлението на горите и горските 

ресурси

Проект – Възстановяване на зелени територии, 

унищожени в резултат на пожари, ветрове, насекоми, 

болести и други

Проект – Разработване на лесоустройствен план на 

горските територии на община Казанлък

Мерки за опазване на горите и 

горските ресурси

Цялата територия на 

общината
900

Средства от държавен 

бюджет, средства от 

ЕС, общински 

бюджет

2027 г

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ЕТ, УППК

Мярка 2.5.10. Оптимизиране 

управлението на битовите и 

промишлените отпадъци

Проект – Разширяване на системата за разделно събиране 

и компостиране на отпадъците

Проект – Реализиране на втори етап на изграждане на 

площадка за компостиране и доставка на оборудване

Проект – Изграждане на площадка за събиране и 

рециклиране на строителни отпадъци за повторна 

употреба

Проект – Изграждане на депо за строителни отпадъци в 

имота на съществуващото, след приключване на 

рекултивацията му 

Проект – Изграждане на система за разделно събиране и 

преработване на биоотпадъци

Проект – Разработване на програма за управление на 

отпадъците

Проект – Разработване на програма за опазване на 

околната среда

Проект – Развитие на система за събиране на зелени 

отпадъци на територията на община Казанлък

Проект – Обновяване на автопарка на ОП „КД и ПИС“

Група проекти за изграждане на 

инфраструктура и оборудване за 

ефективно управление на 

отпадъците

Цялата територия на 

общината
20000

Средства от държавен 

бюджет, средства от 

ЕС, общински 

бюджет

2027 г

Идейни/Технически 

проекти

Мярка 2.5.11. - Подкрепа за 

животните

Проект – Реконструкция и разширяване на приют за 

бездомни кучета

Проект – Кампании и подкрепа за кастриране и чипиране 

на домашни и бездомни кучета

Проект – Кампании сред децата и младежите за хуманно 

отношение към животните

Група проекти в подкрепа на 

животните

Цялата територия на 

общината
1000

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС

2027 г

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ЕТ

Общо 
160140,3

Мярка 3.6.1. Ремонт на сградите и 

доставка на ново оборудване и 

апаратура за здравните заведения

Проект – Ремонт, оборудване и обзавеждане на МБАЛ 

„Христо Стамболски“ – гр. Казанлък

Проект – Изграждане на отоплителна инсталация, 

газификация вътрешен ремонт, оборудване и изграждане 

на товарен асансьор в сградата на ДКЦ, гр. Казанлък

Проект – Ремонтни дейности на всички здравни служби в 

населените места на община Казанлък 

Група проекти за модернизиране/

обновяване и оборудване на 

здравна инфраструктура

Зона на въздействие с 

административни и 

публични функции

12000

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС 

2027 г.

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП, СД

Мярка 3.6.2. Подобряване на 

здравното обслужване на населението

Проект – Осигуряване на здравно обслужване на 

населението в населените места без функциониращи 

лекарски практики

Проект – Повишаване квалификацията и мотивацията на 

специалисти по здравни грижи и други медицински 

специалисти

Проект – Осигуряване на достъп до лекарствени средства 

в по-малките населени места

Група проекти за подобряване 

здравното обслужване на 

населението

Цялата територия на 

общината
4800

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС 

2027 г

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП, СД

Приоритет 5

Опазване на околната 

среда и управление на 

ресурсите

Приоритет 6

Модернизиране на 

социална и здравна 

инфраструктура и 

подобряване 

качеството на 

предлаганите услуги



Мярка 3.6.3. Осъществяване на 

превенция от заболеваемост и 

подобряване на здравните услуги

Проект – Профилактика на детското здраве в детски и 

образователни заведения

Проект – Профилактика на социално значими 

заболявания, както и повишаване на информираността и 

здравната култура на населението

Група проекти за подобряване 

здравното обслужване на 

населението

Цялата територия на 

общината
2500

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС 

2027 г

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП, СД

Мярка 3.6.4. Извършване на 

ремонтни дейности и доставка на 

ново оборудване за детските ясли в 

общината

Проект за ремонт и доставка на ново оборудване за 

сградите и прилежащите дворни пространства на 

детските ясли на територията на общината

Група проекти за подобряване 

инфраструктурата на детските 

ясли

Цялата територия на 

общината, градска зона
9500

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС 

2027

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП, СД

Мярка 3.6.5. Подобряване на 

условията за предоставяне на 

образователни услуги

Проект - Доизграждане и разкриване на Академия за 

развитие на таланти в с. Розово

Проект - Изграждане и оборудване на физкултурни 

салони в ППМГ "Никола Обрешков" и ПХГ "Св. Св. 

Кирил и Методий“.

Проект - Реконструкция на сградата на ПХГ „Св. Св. 

Кирил и Методий"

Проект - Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование

Проект - Ремонт и реновация на спортните площадки и 

дворни пространства в детските градини и училищата 

Проект - Вътрешен ремонт и подмяна на оборудване в 

държавни и общински образователни заведения

Проект - Цялостна реконструкция, модернизация и 

оборудване на сградата и прилежащото пространство на 

ПБ „Паниците“ 

Проект - Реконструкция и модернизация на сградата и 

прилежащото дворно пространство на ПЦЛР „Св. Иван 

Рилски“

Проект - Ремонт и модернизация на сградата на 

Техническия колеж 

Група проекти за ремонт и 

обновяване на образователната 

инфраструктура

Цялата територия на 

общината
18810

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС 

2027 г

Технически и идейни 

проекти

Приоритет 6

Модернизиране на 

социална и здравна 

инфраструктура и 

подобряване 

качеството на 

предлаганите услуги



Мярка 3.6.6. Създаване на нови и 

подобряване качеството на 

предоставяните социални услуги

Проект - Подмяна на отоплителната инсталация и 

газификация в Дом № 1 и Дом № 3. Проект - Цялостен 

ремонт, в това число подобряване на ЕЕ, 

благоустрояване на прилежащия терен и изграждане на 

товаро-пътнически асансьор в Дом №1

Проект - Доизграждане и подобряване на достъпа в Дом 

№2 

Проект – Изграждане на Кризисен център за лица, жертви 

на домашно насилие, трафик или друга форма на 

експлоатация.

Проект - Подмяна оборудване, транспортни средства и 

разширяване на дейността на ОП „Кухня-майка в т.ч. 

дейност Детска млечна кухня”

Проект - Подмяна на ел. инсталация, оборудване и 

обзавеждане на сградите на ЦОП, ЦСРИ и приемна грижа

Проект - Ремонт, мерки за ЕЕ, подмяна кухненско 

оборудване и обзавеждане, обновяване на МПС на ДСП

Проект - Предоставяне на социално-здравна услуга 

патронажна грижа за уязвими групи лица

Проект - Изграждане на инфраструктура за резидентни 

услуги за възрастни хора

Проект - Разкриване на резидентни услуги за възрастни 

хора (меки мерки)

Проект - Създаване на Дневен център за подкрепа на 

лица с различни форми на деменция и техните семейства

Проект - Създаване на Дневен център за подкрепа на деца 

с тежки множествени увреждания и техните семейства

Проект - Обновяване материалната база, ремонтни 

дейности по сграден фонд на Пенсионерски клубове на 

Група проекти за модернизиране/

обновяване и оборудване на 

социална инфраструктура и 

подобряване на съществуващите 

и разкриване на нови социални 

услуги

Цялата територия на 

общината
14000

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС 

2027 г

Идейни и технически 

проекти

Мярка 3.6.7. Мерки за намаляване 

броя на децата рано напускащи 

училище

Проект – Учене чрез правене, организиране на 

опознавателни инициативи и кампании 

Инициативи за повишаване 

обхвата на децата в 

образователната система и 

предотвратяване на 

Цялата територия на 

общината
2000

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС 

2027
Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП, СД

Мярка 3.6.8. Мерки за осигуряване на 

трудова заетост на хора с увреждания 

и за социална интеграция на хора от 

маргинализираните общности

Проект – Създаване и развитие на социални предприятия

Проект – Адаптиране на индустрията към хората с 

увреждания

Създаване на социални 

предприятия и интеграция на 

хора с увреждания

Зона за въздействие със 

„Социални функции“

Цялата територия на 

общината

3500

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

частни инициативи 

2027

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП, ТИКС, СД

Мярка 3.6.9. Модернизиране на 

спортната инфраструктура и 

изграждане на нови места за спорт на 

открито със свободен достъп

Проект – Реконструкция на стадион „Севтополис“, 

тренировъчно футболно игрище и зона за хвърляния, 

включително изграждане на напоителни системи 

Проект – Покриване, реновация и адаптация на 

колодрума, за да се използва базата и за други спортни 

дейности Проект – Изграждане на спортни площадки в 

междублоковите пространства и спортни обекти на 

територията на гр. Казанлък

Проект – Обособяване на спортни площадки за различни 

възрастови групи и места за отдих и стрийт фитнес в 

„Северен парк“

Проект – Изграждане на стрийт фитнес в малките 

населени места в община Казанлък

Група проекти за 

изграждане/модернизация/ремон

т/обновяване и оборудване на 

спортна инфраструктура и обекти 

Зона за спорт 29549,6

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

частни инициативи 

2027 г

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП, ТИКС, СД

Приоритет 6

Модернизиране на 

социална и здравна 

инфраструктура и 

подобряване 

качеството на 

предлаганите услуги



Мярка 3.6.10. Развитие на младежки 

дейности и подкрепа за младежка 

активност

Проект – Организиране на Младежки фестивал, обмяна 

на опит и добри практики между различни младежки 

организации

Проект - Подобряване на материалната база и сградния 

фонд на Младежки домове на територията на общината

Проект – Изграждане на партньорски Център на 

доброволчеството 

Група проекти за обновяване на 

инфраструктура за младежки 

дейности, подкрепа за младежки 

инициативи

Цялата територия на 

общината

Зона с административни и 

публични функции

4000

Общински бюджет, 

държавен бюджет, 

средства от ЕС, 

частни инициативи 

2027 г

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП, СД

Общо
100659,6

Мярка 3.7.1. Подкрепа за 

дигитализация в администрацията

Проект -  Дигитализация на регистри и административни 

услуги за населението и бизнеса

Проект - Развитие на електронното управление

Проект - Дигитализация на архива на устройство на 

територията и на общинска собственост – създаване на 

специализирана информационна система, електронен 

регистър и портал за административни услуги 

Проект - Създаване и попълване на геоинформационна 

база данни в цифров вид чрез привеждане на наличната в 

община Казанлък графична и текстова информация в 

цифров (векторен) вид в стандартни формати.  

Проект - Създаване на единна геоинформационна 

система, обединяваща наличната цифрова база данни в 

община Казанлък.

Проект - Разработване на ПУП на местност „Старите 

лозя“ в регулацията на град Казанлък

Група проекти за дигиталицзация 

на общински архиви, създаване 

на база данни, електронни услуги 

и е-управление;

поддържане на бази данни, 

киберсигурност

Зона на въздействие с 

административни и 

публични функции, 

територията на цялата 

община

2350

Общински бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, държавен 

бюджет

2027 г

Казанлък отдели ПВФ, 

ОСП, ТИКС

Мярка 3.7.2. Повишаване капацитета 

на общинска администрация за 

периода  

Проект - Повишаване на капацитета за подготовка, 

управление и изпълнение на проекти с външно 

финансиране

Проект - Реконструкция и разширяване на 

административни сгради и прилежащите им 

пространства, паркинги и обновяване на оборудване и 

обзавеждане

Проект - Обучение и повишаване уменията на 

служителите в администрацията за по-ефективно 

изпълнение на служебните им задължения

Проект - Обмяна на опит с други общини, в държави-

членки на ЕС, съседни на страната държави

Проект - Въвеждане на добри и иновативни 

административни практики

Обучения и обмяна на опит на 

експерти от общинската 

администрация, участие в 

международни проекти

Зона на въздействие с 

административни и 

публични функции, 

територията на цялата 

община

2660

Общински бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, държавен 

бюджет

2027 г

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП

Мярка 3.7.3. Развитие на 

междуобщинско, междурегионално и 

международно сътрудничество и 

партньорството и взаимодействието с 

бизнеса и НПО сектора

Проект - Отворени данни и гражданско участие – 

механизми за насърчаване на взаимодействието между 

администрацията, гражданите, НПО и бизнеса

Проект - Развитие на взаимоотношенията и обмяна на 

опит с побратимени общини и градове и създаване на 

нови; Проект - Проучване на възможностите за участие 

на общината в проекти тип "Партньорски мрежи" 

свързани с опазване на околната средна, smart city и др. 

подобни; Проекти за междуобщинско сътрудничество за 

интегрирани териториални инвестиции 

Разработване на проекти за ИТИ, 

обмяна на опит, международно 

сътрудничество

Зона на въздействие с 

административни и 

публични функции, 

територията на цялата 

община

3000

Общински бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, държавен 

бюджет

2027 г.

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП, "Култура и 

туризъм"

Приоритет 6

Модернизиране на 

социална и здравна 

инфраструктура и 

подобряване 

качеството на 

предлаганите услуги

Приоритет 7

Развитие на 

капацитета на 

общинската 

администрация



Мярка 3.7.4.  Капацитет за 

стратегическо планиране и 

разработване на планови документи и 

проучвания

Проект за повишаване капацитета на администрацията и 

изборните лица за разработване на планови документи

Изготвяне на стратегически и 

планови документи

Зона на въздействие с 

административни и 

публични функции, 

територията на цялата 

община

1141

Общински бюджет, 

средства от ЕС, 

национални 

програми, държавен 

бюджет

2027 г

Община Казанлък отдели 

ПВФ, ОСП

Общо
9151

Приоритет 7

Развитие на 

капацитета на 

общинската 

администрация

Общ индикативен бюджет на ПИРО 485 543,95

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез повече от една дейност.

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се 

реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната



Отн. 

дял (%)

Приоритет 1 

Икономически растеж и повишаване на 

конкурентоспособността на общинската 

икономика 571,93 2,50% 4575,44 20,00% 13383,20 58,50% 4346,70 19,00% 22877,27 4,71

Приоритет 2

Развитие на културния и природен потенциал на 

общината, като основа за целогодишен туризъм 13145,96 11,00% 18123,56 15,17% 77800,20 65,10% 10439,01 8,73% 119508,73 24,61Приоритет 3

Развитие на устойчива градска мобилност и 

подобряване качеството на транспортната 

инфраструктура 2562,24 4,00% 11530,10 18,00% 46184,50 72,10% 3779,30 5,90% 64056,14 13,19

Приоритет 4 

Подобряване на цифровата свързаност 91,51 1,00% 1372,60 15,00% 7146,90 78,10% 539,90 5,90% 9150,91 1,89Приоритет 5 

Опазване на околната среда и управление на 

ресурсите 7846,90 4,90% 23540,60 14,70% 120745,80 75,40% 8007,00 5,00% 160140,30 32,98Приоритет 6 

Модернизиране на социална и здравна 

инфраструктура и подобряване качеството на 

предлаганите услуги 8254,10 8,20% 10066,00 10,00% 73481,50 73,00% 8858,00 8,80% 100659,60 20,73Приоритет 7

Развитие на капацитета на общинската 

администрация 732,10 8,00% 8153,50 89,10% 265,40 2,90% 0,00 0,00% 9151,00 1,89

ОБЩО: 33204,74 6,84% 77361,80 15,93% 339007,50 69,82% 35969,91 7,41% 485543,95 100

ОБЩО в 

лв.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ПИРО НА ОБЩИНА  КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. (хил.лева)                                                         

Период 2021-2027

Собствени 

средства 

(общински 

Отн. дял 

(%)

Републикан

ски бюджет

Отн. дял 

(%)

Средства 

от ЕС

Отн. дял 

(%)

Други 

източници

Отн. дял 

(%)



Приложение №3 – Индикатори за наблюдение и оценка  

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ 

Мярка 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Целева 

стойност 

Приоритет 1 - Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

Мярка 1 Мярка 1.1.1. Развитие на 

Индустриална зона Казанлък 

Рехабилитирани площи  Кв. м. Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

3500 

Мярка 1.1.2 . Развитие на професионалното 

дуално образование в областите 

машиностроене, електротехника, 

програмиране и туризъм, както и повишаване 

на професионалната квалификация и 

преквалификацията на кадри 

Обхванати ученици в дуално 

образование 

 

Училища/паралелки, включени в 

дуално образование  

 

Брой  

 

 

Община Казанлък 

РУО 

 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

80 

 

 

4 

 

Мярка 1.1.3. Развитие на Техническия колеж 

като център за научни изследвания и 

иновации, предоставящ услуги за 

предприятията в Индустриалната зона 

Акредитирани нови специалности 

 

 

Брой  

 

 

 

Технически колеж 

Община Казанлък 

Индустриална 

зона 

В края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

 

 

Мярка 1.1.4. Технологично обновяване на 

производствените дейности и развитие на 

бизнес инфраструктурата 

Проекти за обновяване на 

производството 

 

Брой  

 

 

 

ИСУН, АМСП, 

МИ, НСИ 

Община Казанлък 

В края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Мярка1.1.5.Опазване и развитие на 

традиционни земеделски производства и 

подкрепа на производството на етерични 

масла 

Стопанства за производство на 

етерични масла 

Брой 

 

 

МЗХГ, община 

Казанлък 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

5 

Мярка 1.1.6. Модернизиране на 

инфраструктурата и подкрепа на 

изследователската дейност  

Проекти/инициативи в подкрепа на 

изследователската дейност  

Брой  Община Казанлък 

ИСУН, НСИ 

В края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 1.1.7. Изграждане, модернизиране и 

поддържане на транспортната и инженерно-

техническата инфраструктура, подкрепа за 

бизнес инициативи и предприемачество 

Обекти с обновена 

инфраструктура; проекти в 

подкрепа на бизнеса 

Брой  Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

3 



изпълнение на 

ПИРО 

Мярка 1.1.8. Развитие на малък и среден 

бизнес 

Инициативи за подкрепа Брой  Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 1.1.9 Повишаване на инвестиционния 

интерес към община Казанлък 

Инициативи/проекти/събития Брой  Община Казанлък 

 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Приоритет 2 - Развитие на културния и природен потенциал на общината, като основа за целогодишен туризъм 

Мярка 1.2.1. Развитие на туризъм, 

популяризиране на съществуващите и 

създаване на нови туристически атракции и 

услуги за целогодишен туризъм 

Обновени и създадени нови 

туристически атракции и обекти  

 

Български и чуждестранни туристи 

посетили община Казанлък 

Брой  

 

 

Брой 

 

Община Казанлък 

 

 

 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

 

 

20 хил. 

годишно 

Мярка 1.2.2. Възстановяване, подобряване на 

достъпа и социализация на паметника на връх 

Бузлуджа и интегрирането му в 

туристическите маршрути и продукти 

Проекти/инициативи за 

популяризиране на дестинацията 

Брой Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 1.2.3. Развитие на туристическия 

потенциал на язовир Копринка 

Проекти/инициативи за 

популяризиране на дестинацията  

 

Брой  

 

 

 

Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 1.2.4 Създаване на условия за развитие 

на хоби и спортен туризъм  

Организации, предлагащи услуги 

за хоби и спортен туризъм 

Брой 

 

 

 

 

Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Мярка 1.2.5 Модернизиране на културните 

институти за предоставяне на конкурентен 

туристически продукт 
 

Проекти/инициативи 

модернизиране на културни 

институти 

Брой  Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

3 



Мярка 1.2.6 Развитие на нематериалното 

културно наследство 

Проекти/инициативи/фестивали 

свързани с нематериалното 

културно наследство 

Брой  Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

5 

Мярка 1.2.7 Развитие на туристически район 

„Долината на розите“ 

Проекти/инициативи/събития за 

развитие на туристически район 

„Долината на розите“  

Брой  Община Казанлък Ежегодно  1 

Мярка 1.2.8. Обновяване и развитие на 

материалната база на културните институти 

Ремонтирани/реновирани културни 

институти 

Брой 

  

Община Казанлък Ежегодно  4 

Приоритет 3 - Развитие на устойчива градска мобилност и подобряване качеството на транспортната инфраструктура 

Мярка 2.3.1. Подобряване на 

експлоатационното състояние на общинските 

пътища и улици и на достъпа до обектите и 

местата за активен туризъм; социалната и 

здравната инфраструктура 

Дължина на реконструирана или 

модернизирана улична и пътна 

мрежа  

 

Изградени паркоместа 

 

Км 

 

 

 

Брой  

 

Община Казанлък Ежегодно  40 

 

 

 

10 

Мярка 2.3.2. Модернизиране на обществения 

пътнически транспорт, развитие на 

алтернативни форми на транспорт и 

подобряване качеството на транспортните 

услуги 

Изградена мрежа от велоалеи 

 

Обновен автобусен парк 

 

Осигурени атракционни 

транспортни средства  

Км 

 

Брой  

 

Брой  

 

Община Казанлък В края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

10 

 

5 

 

2 

Мярка 2.3.3. Оптимизиране на схемата за 

транспортно обслужване на населението 

Изготвени планови документи и 

проучвания за прилагане на план 

за организация на движението 

Брой  Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Приоритет 4 - Подобряване на цифровата свързаност 

Мярка 2.4.1. Изграждане на нови Wi-Fi точки 

за безплатен достъп на публични места в 

населените места и туристическите обекти 

Изградени нови Wi-Fi точки за 

безплатен достъп 

Брой  Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Мярка 2.4.2. Развитие на информационно 

общество и подкрепа за дигитализация 

Изграден контролен център за 

видеонаблюдение 

 

Проекти/Обучения/инициативи за 

насърчаване/подобряване на 

цифровата грамотност и умения 

Предоставяни цифрови услуги от 

общината 

Брой  

 

 

Брой 

 

 

 

 

Община Казанлък 

ИСУН, АСП, 

Бюро по труда 

 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

 

 

1 

 

 

 

 



Брой 10 

Мярка 2.4.3. Подобряване на сигурността на 

населението чрез цифрова свързаност 

Населени места и туристически 

обекти с осигурено 

видеонаблюдение 

 

Проекти за създаване на цифрова 

инфраструктура  

Брой  

 

 

 

Брой 

Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

5 

 

 

 

1 

Приоритет 5 - Опазване на околната среда и управление на ресурсите 

Мярка 2.5.1. Подмяна на водопроводи и 

намаляване на загубите при доставката на 

питейна вода 

Населени места с обновена 

водопроводна мрежа 

Брой  ВиК оператор 

Община Казанлък 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

5 

Мярка 2.5.2. Изграждане на канализационни 

мрежи и подобряване на пречистването на 

отпадните води 

Населени места с обновена 

канализационна мрежа и достъп до 

ПСОВ 

Брой   ВиК оператор 

Община Казанлък 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

5 

Мярка 2.5.3. Подобряване експлоатационното 

състояние на водоизточниците за 

водоснабдяване и изграждане на нови 

Подобрени/изградени нови 

водоизточници  

Брой  ВиК оператор 

Община Казанлък 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Мярка 2.5.4. Създаване на система за ранно 

предупреждение за риск от наводнения, 

пожари, природни и други бедствия 

Изградена система за ранно 

предупреждение 

Брой  Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 2.5.5. Повишаване на енергийната 

ефективност в публичния сектор, изграждане 

на енергийно ефективно осветление на 

населените места, на зарядни станции и 

паркоместа за електромобили 

Сгради публична собственост с 

подобрени енергийни 

характеристики 

Населени места с обновено 

осветление 

Изградени зарядни станции 

Изградени паркоместа за 

електромобили 

Брой  

 

 

Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

3 

 

5 

 

 

1 

 

2 

Мярка 2.5.6. Повишаване на енергийната 

ефективност на жилищни сгради 

Жилища с подобрени енергийни 

характеристики 

брой Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

30 



ПИРО 

Мярка 2.5.7. Използване на природния 

потенциал за производство на ел. енергия и 

отопление от възобновяеми източници 

Реализирани проекти за ВЕИ  

 

Изградени геотермални системи и 

инсталации 

Брой  

 

Брой 

МЕ, ИСУН, МИ, 

Община Казанлък  

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

 

1 

Мярка 2.5.8. Развитие и подобряване на 

парковата среда и зелените площи в 

населените места и на зоните около 

туристическите обекти  

 

Населени места и туристически 

обекти с обновена паркова среда и 

зелени площи 

Брой Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

10 

Мярка 2.5.9. Опазване и подобряване 

управлението на горите и горските ресурси 

Изготвен лесоустройствен план Брой  Община Казанлък 

МЗХГ 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода  

1 

Мярка 2.5.10. Оптимизиране управлението на 

битовите и промишлените отпадъци 

Населени места обхванати от 

системата за разделно събиране и 

компостиране на отпадъците  

 

Разработени общински документи 

за управление на отпадъците и 

опазване на околната среда 

Брой  

 

 

 

Брой  

 

 

 

 

Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

20 

 

 

 

 

 

 

2 

Мярка 2.5.11 - Подкрепа за животните Модернизиране на общински 

приют за бездомни кучета 

Чипирани/кастрирани кучета 

Кампании в защита на животните 

Кв.м. 

 

 

Брой 

 

Брой  

Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

100 

 

100 

 

 

1 

Приоритет 6 - Модернизиране на социална и здравна инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги 

Мярка 3.6.1. Ремонт на сградите и доставка 

на ново оборудване и апаратура за здравните 

заведения 

Ремонтирани здравни заведения 

 

Привлечени средства за 

модернизация и оборудване 

Брой 

 

 

Лева  

Община Казанлък 

МЗ 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

 

 

5 млн. 



Мярка 3.6.2. Подобряване на здравното 

обслужване на населението 

Населени места с осигурени 

лекарски практики 

 

Населени места с осигурен достъп 

до лекарствени средства (аптеки) 

Брой  

 

 

Брой  

 

  

Община Казанлък 

МЗ, РЗИ 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

15 

 

 

10 

Мярка 3.6.3. Осъществяване на превенция от 

заболеваемост и подобряване на здравните 

услуги 

Проекти/инициативи за превенция Брой  Община Казанлък 

МЗ, РЗИ, НПО 

В края на 

отчетния период 

1 

Мярка 3.6.4. Извършване на ремонтни 

дейности и доставка на ново оборудване за 

детските ясли в общината 

Ремонтирани и обновени детски 

ясли 

 

Брой  Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

4 

Мярка 3.6.5. Подобряване на условията за 

предоставяне на образователни услуги  

 

Ремонтирани и обновени 

обекти/сгради на образователна 

инфраструктура и прилежащи 

дворни пространства 

Брой  

 

Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО  

4 

Мярка 3.6.6. Създаване на нови и 

подобряване качеството на предоставяните 

социални услуги 

Ремонтирани и обновени 

обекти/сгради на социална 

инфраструктура  

 

Новоразкрити социални услуги 

Брой 

 

 

 

Брой  

Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

3 

 

 

 

4 

Мярка 3.6.7. Мерки за намаляване броя на 

децата рано напускащи училище 

Проекти/инициативи/кампании за 

намаляване броя на напускащите, 

по-голям обхват и интеграция на 

социално уязвими групи 

Брой  Община Казанлък 

МОН, ИСУН, 

РУО 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 3.6.8. Мерки за осигуряване на трудова 

заетост на хора с увреждания и за социална 

интеграция на хора от маргинализираните 

общности 

Създадени социални предприятия 

 

Брой  

 

  

Община Казанлък 

АХУ, АСП, бюро 

по труда 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

1 

Мярка 3.6.9. Модернизиране на спортната 

инфраструктура и изграждане на нови места за 

Ремонтирани и обновени 

обекти/сгради на спортната  

Брой Община Казанлък Междинна 

оценка на ПИРО 

3 



спорт на открито със свободен достъп инфраструктура  

 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

Мярка 3.6.10 Развитие на младежки дейности 

и подкрепа за младежка активност 

Проекти/инициативи за младежки 

дейности 

Брой  Община Казанлък 

НПО 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Приоритет 7 - Развитие на капацитета на общинската администрация 

Мярка 3.7.1 Подкрепа за дигитализация в 

администрацията 

Дигитализирани общински 

регистри/архиви  

Дигитализирани административни 

услуги 

Създадени бази данни  

Предоставяни електронни услуги 

от общината 

Разработени ПУП  

Брой  

 

Брой  

 

Брой  

Брой  

 

Брой 

Община Казанлък 

ДАЕУ 

Междинна 

оценка на ПИРО 

и в края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

 

5 

 

2 

10 

 

5 

Мярка 3.7.2. Повишаване капацитета на 

общинска администрация за периода 

Общински служители преминали 

обучения за повишаване на 

капацитета и квалификацията 

Разработени проекти от общинска 

администрация 

Брой  

 

 

 

 

Брой  

Община Казанлък В края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

20 
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Мярка 3.7.3. Развитие на междуобщинско, 

междурегионално и международно 

сътрудничество и партньорството и 

взаимодействието с бизнеса и НПО сектора 

Съвместни проекти/инициативи Брой  Община Казанлък В края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО 

2 

Мярка 3.7.4. Капацитет за стратегическо 

планиране и разработване на планови 

документи и проучвания 

Разработени планови документи и 

проучвания   

Брой  Община Казанлък В края на 

периода на 

изпълнение на 

ПИРО  

3 

 



 

Приложение 3а – Индикатори за резултат 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ: 

(отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на ПИРО. Индикаторите за резултат отразят 

очаквания синергичен ефект от изпълнението на заложените мерки по приоритетни направления. Те надграждат индикаторите за продукт, като целта е да 

покажат цялостно ситуацията в общината) 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 
Период на отчитане 

Базова 

стойност 

(година 

на 

отчитане) 

Целева 

стойност 

(2027 т.) 

Стратегическа цел 1 – Технологична трансформация на икономиката, постигане на високи темпове на устойчив интелигентен 

икономически растеж, на основа на научно изследователска и приложна дейност в помощ на бизнеса и утвърждаване на град Казанлък, като 

значим индустриален, културен, туристически и образователен център. 

Привлечени от общината и предприятията средства от 

различни финансови източници  

Лева  ИСУН,  

НСИ,  

Община Казанлък 

В края на отчетния 

период 

0 40 млн. 

Брой микро-, малки, средни и големи предприятия Брой  НСИ, Община 

Казанлък 

На 3 години 0 90 

Брой ученици, ползващи обновена и модернизирана 

образователна инфраструктура 

Брой  Община Казанлък На 3 години 0 250 

Обновени и модернизирани туристически обекти Брой  Община Казанлък В края на отчетния 

период 

0 2 

Обновени и модернизирани културни институции 

 

Брой  Община Казанлък В края на отчетния 

период 

0 4 

Реализирани нощувки Брой  НСИ 

Община Казанлък, 

ЕСТИ 

Ежегодно  0 20 хил. 

Създадени индустриални зони Брой  Община Казанлък В края на отчетния 

период 

0 1 

Новооткрити предприятия  Брой  НСИ 

Община Казанлък 

В края на отчетния 

период 

0 10 

Проведени културни събития  

 

Брой  Община Казанлък Ежегодно  0 20 

Стратегическа цел 2 – Подобряване на условията за живот и инвестиционната привлекателност посредством устойчиво развитие на 

общината на основа на подобряване на транспортната и цифрова свързаност, опазване на околната среда и адаптиране към промените в 



климата. 

Населени места с обновена/рехабилитирана улична 

мрежа 

Брой  Община Казанлък В края на периода 0 10 

Населени места с ремонтирана/рехабилитирана 

канализационна мрежа 

Брой  ВиК оператор 

Община Казанлък 

Към 31.12.2027 г. 0 5 

Населени места с ремонтирана/рехабилитирана 

водопроводна мрежа 

Брой  ВиК оператор 

Община Казанлък 

Към 31.12.2027 г. 0 5 

Обществени сгради с внедрени мерки за ЕЕ Брой  Община Казанлък Към 31.12.2027 г. 0 3 

Създадени/обновени паркове и зелени площи  Дка  Община Казанлък Към 31.12.2027 г. 0 5 

Газифицирани публични и жилищни сгради Брой  Община Казанлък Към 31.12.2027 г 0 70 

Проекти за изграждане на цифрова инфраструктура Брой  Община Казанлък Два пъти в рамките 

на периода 

0 1 

Стратегически цел 3 – Подобряване на условията за развитие на спорта, на социалните и административните услуги, предоставяни от 

компетентна, отговорна и обърната към нуждите и очакванията на обществото общинска администрация. 

Подобрени/рехабилитирани/изградена нови обекти за 

спорт 

Брой  Община Казанлък При междинна 

оценка на ПИРО и в 

края на периода 

0 3 

Капацитет на социалните услуги Брой  АСП 

Община Казанлък 

На две години 0 200 

Ремонтирани/обновени обекти на здравна 

инфраструктура 

Брой  Община Казанлък При междинна 

оценка на ПИРО и в 

края на периода 

0 2 

Проекти/инициативи разработени в партньорство  Брой  Община Казанлък При междинна 

оценка на ПИРО и в 

края на периода 

0 2 

 

 



PENYEIIHKA E

MutrncrepcrBo Ha oKorl

PernoxanHa HHcneKqHf, no

PEIXBHI4E
3a rlpeueuflnane neobxoAlrMocrra o

Ha ocnonanne qr. 81, al. 1, t. 1, u:r. 85, u.4 ot
rlpeAcraBeHoro rrncNteHo r4cKaue [o qr. 8a, a-rr.

Ka3aHrtx, 6yl. ,,Po:lona ,4onI,IHa" ]\s 6 u cn. 1

Il3BbpItrBaHe Ha eKOnOr[r{Ha oIIeHKa Ha IIJIaHOBe

6pronoruqHoro pa3Hoo6pasue, vr.4, ul. 37 a*
H3BspIrrBaHe Ha orIeFIKa Ha cbBMecTaMocTTa Ha
rrpeAnoxeHl{Jr c npeAMeTa pI rIeJrHTe Ha orra3BaHe
or PeruonanHa 3AparrHa r.rHcrreKrrulr rp. Crapa 3a

Aa He ce rr3Bbpmsa Erororu.tra OqeHxa r
orra3Baue B 3atqareHllTe 3oHI{ 3a ,,flraH 3a
2021-2027 f.", flpuru[faHero Ha roftro, H.rrMa B

oKo.rrHaTa cpeAa H rloBeulKoTo 3ApaBe v HsMa
ets4eftcrnue Bbpxy rpupoAHtr naecroo6urarurx,
Ha ona3BaHe B 3aqI{TeHI{Te 3OH}r OT Mpe}KaTa ,,

Brsroxurel: O6ruz:sa KaraHlrr. rp, KasaHrrr,r

I. Xapanrepucrr{Ka Ha [!'IaHa rlo orHomeHlre
uHBecT_[rqr{oHHH [peAJro?r(eHHfl tr Apylu
xapaKTep, uaqa6uocr r eKcrrJroalaulroHH[l
3a pa3rrpeAeJreH lreTo Ha pecypcHTe.

tr4stors.sHero Ha rrJIaHa 3a r.rHTerDr4

perraMeHTr{paHo B 3;a.noua 3a pefr.roHaJrr{oro pa3

KaKTO r.r npaBI{JrHHKa 3a HefoBoTo upullafaue. B
o6e4aHxna B paMKlrre Ha eAr{rr crparef[qecKr4
pa3Br{rrre (O|IP) r r{HrerpfipaHr4Te rrJraHoBe 3a

liI4PO ce H3r-orBq o xopn3oHr or 7 roAuuu
3aBHCr{MOCT OT yCnOBHlrTa U IrpOrHO3r{Te 3a
e$enrunuocr n e$u.xacHocr rrpn lr3rrbnHeHr4
pa3Burlre. III4PO or{epraBa cpeAFrocporrHxTe
OOIULIHaTa B C6OTBeTCTBI4e C I,IHTelpI4paHaTa Te
[JraHr{pane or mrBo 2 u olryus ycrpoftcrneu I
BpeMeBa u {larruvec,(a KoopAlrH arJLrfl LI

rlocrlrraHe na Ae0nrtzpaHare qenu 3a rpaftno
eKonoruqHoro cbcro rrHve ua o6uruHcKara reDr4T

flnan:rr e cro6DaseH o HoDMarr4BHr re
TepLITOpHanHOTO yCTpOr4CTBO, Ola3BaHeTO Ha OK cpe4a, KaAacTbpa ri HMoTrrLUr perHcT'bp 3a

T TA PUfl
aTa cpefla H BoA14Te

cpeAa h BoA],rre-Grapa 3aropa

C3-31-EOi202l r.
rl3BbprllBaHe Ha eKoJlofrrqHa orIeHKa

3a orra3BaHe Ha oKorruara cpeAa (3OOC),
u 2 o'r Bb3JrorKHTeJUr Odrqrana KasaHlrx, rp.

ar. 1 or Hapeg6ara 3a ycnoBlr{ra H peAa 3a

rrporpaMr{, qJr. 31, a* | n an. 4 or 3aroHa :a
- m. 4 or Hape46ara 3a ycJroBr4flTa v peAa 3a

Be, rrpolpaNrll, [poeKTa I4 LIHBe0THUTdOHHH

3arqaTeHHTe 3oHr{ H rrpeAcTaBeHo cTairoBHrqe
pa

PE LI X:

HKA 3A CbBMECTIIMOCT C NPEAMETA I{ UCJII,ITC HA

LrpaHo pa3Br{TLre ua o6uluua Kagann:sn:a [epr{oAa
ocr Aa oKalre 3Haqr4TerlHo srgAeficrgae BbDXy

po.rITHocT Aa oKaxe 3HarrHTenHo oTpI,IIIaTenHO
ynatryrv r.r MecTooor4TaHr4fl- Ha BI4AoBe, rrpeAMeT

pa2000"

6yr. ,,Posoea goruna" J\b 6.

ITBII:

cTeIIeHTa, AO KOqTO OIIpeAeIq paMKaTa 3a
ocTn cflopeA TqxHoTo MecTorroJIo]KeHI{e,
oBIrfl rr!'ru cro6pa:no [peABr{)KAaHHsra rlM

o pa3Br.rrr,re (IILIPO) ua o6rqraa Ka3aumK, e

c HeroBara peAaKrIa-{ or Mapr 2020 ro4uua,
HoBH.f, nporpaMeH rreprroA 2021-2027 r., rrJrarr:br

KIMeHT eJreMeHTHTe ua o6quncKr{Te nJraHoBe 3a

rpaAcro Br,3craHoB.rrBane r{ pa3Br4rue (I4lIfBP).
Mo)Ke Aa 6rAe aKTyanu3r4parr [epr{oAr]rrHo B

3arlr4_sTa Ha nJraHa, c rleJr ocuryp_sBaHe Ha
My II I]OCTHraHe rleJrr4Te r{ [p],ropr4TeTHTe 3a

h rlpLropv"teTH 3a ycTor,IrIHBo pa3Br.rTLIe Ha
cTpaTerafl 3a pa3BHrr{e Ha perr4oHa 3a

na o6rqnna:ra. OcurypeHa e [pocrpaHcrBeHa,
Ha pa3narlHH rroJIrrTr{KH H IIJIaHOBH pecypcll, 3a

e Ha I,IKOHOMT4qeCKOTO. COUr{ZTIHOTO tI
fl-.

yMeHTU, CB:bp3aHr{ C MeCTTTOTO CEtMOyrrp aBneHIIe,



TeplrToprl.gTa Ha ooIIII,IHura E B cboTBeTcTBHe c HA I(OXC3IIOHHATA TIONZT]AKA HA EBDOIICftCKU.'I
cbro3 3a replroAa 202I-2027 r,-,,Eepora ro rrr{3o Ao rpax.4aHr.TTe r{p()3 Hac6pqaBaHe Ha
ycrofiuunoro Lr r{HTerpr.rpaHo pa3Burr.re Ha LITe, ceJrcKrrre r.r xpafi6pe2KHr,ITe pafiona u ua
MecrHlrretrHnlfrruttlBt4".W3Tr.brHeHI{eroHaIrJIaHa
aFralr{3, pa:pa6oreaHe r.r peartr43arlu.s.

ule npeMr4He rrpil Tpu.scHo pa3rpaHur{ena rlrasa:

[. Xapanrepncrnna Ha [JraHa tro oruorrrcH

Cnopeg rpeAcraBeuara nu$opuarllrs 3a n HflBar{e ua ueo6xo4llMoorra or }i3BbDrrrBaHe
Ha eKollofplrrHa orIeHKa, ocHoBHaTa r{en Ha pa3f
IpI4HUI,IIE 3EurerHaJrri B pe[,rqa 3aKoHII, Kor4TO

s rIIaH e Aa oBAaT Cna3eHI4 OCHOBHT4Te

lpff(o BJrr{.rrHr{e BBpx.F }rrpaBneHpreTo Ha
Tepl4Topr{tra u neftHoro Qr,rnancupaHe, Karo
repr4ropnanHoro ycrpoftcrno ua Penyblura

3a rypr.BMa, 3aron 3a il4MaHr{crparr{BHo -

MecrHara a.4Mr{HLl crpaqux, 3arou :a eo4zre, 3aro
apzx, 3aron 3a Mecruoro caMoynpaBJreHue r{
3a ropHTe r4 Ap.

flo cuqecrBo rrJraHbr ce paspa6orBa vl

eKo.rlorltrlHn cro6paxeHu_fl, c orJreA Hacbpqa

3aKOHOAaTerrHa Lr cTpaTefr4qecKa paMKa Ha perl,I
I{3flB.qBa MecrHara cneqz$una 14 flpeAnara
HKOHOMT{!re0KI{Te, eKo Jrof aqHI{Te, KynTypH v-r e 14

ycrofuunoro pa3Br{rrre na o6lquuara. Tesfi peureH
or KoHKperur.r 4eftcrna-a za yc"toittuBo H HHTe

Crpareru.recHa uen 2: flogo6pxnaue
rrpr{BneKareJrHocr rrocpe.qcrBoM ycrofi

Konxperuu ueiru ca ocr.rryp.sBaHe Ha K

3HaqeHrleTo rrfy 3a LttHTefprrpaHeTo Ha
ero Ha ycrofi.rlrno pa3Bnrrre.

[pHnafa B oorqu_{ KoHTe](cT Ha aKryaJrHaTa
arlnoro pa3BI.ITne n EtnrallrE.a u Enpona, rato
aprlMeHrrrpaHr{ peureH[r: 3a coul4urrrHrlTe,
paBneHcKr4Te IIpeAI{3BIrKaTr)JrcTBa rro nT,Tq KbM
or{epraB ar o 6qara paltKa H rlocJreAo B areJrHo cr
pano pa3Br4rrie Ha MecrHo nueo. lItr4PO e

I{KOHOMr.IqeCKr.r pacTex, rTpe3 r4HBeCTHrIr4r4 B

KOHKypeHTHHTe rrpeAuMc',rBa Ha OCHOBaTa Ha

yCnOBtIATA 3a X{I,IBOT LI HHBeCTI{q[OHHaTa
pa3Br4rrie Ha o6rqrana'ra Ha ocHoBa Ha

Ha paBHorrocTaBeH .4ocTbrr Ao ycJryfrr.
H 14 AOCTGTTeH TpaHclopr; pa3BTrTLre Ha

cro6pa:en c HopMarr,rBHr4Te AoKyMeHTH, c Me0THOTO CaMOyIIpaBneHHe, TepHTopr4anHoTo
ycTpor.rcTBo, ona3BaHeTO Ha OKOrrHaTa CpeAa, pa r{ aMoTHr4fl. peil4crbp 3a TepuTopvfrTa Ha
o6rqunara u B crorBeTcrBlre c ueJu{Te Ha Koxe3rloH
202I-2027 r. AxqeurrpaHo e Ha rrocrr4i-aHero
Nu fr pacrpyr ry p a lr qoB errrKlr Karrrarzur. OrqereHu

aTa roJMTrrra ua Eepoueitcx:us. cbro3 3a rrepHoAa

reorpa([cr<oro rro.rroxeHlle, [pr4po4ur{re n r.rc aTe AaIeHocTI.I n Be9e CbtqecTByBaruaTa
uHQpacrpyxrypa Karo rroreHulraJr 3a pa3Brrrue, xy Korrro Tp.f,oBa Aa ce .[,opa3Bu.f,r MepKn 3a
no4o6p.reaue Ha r{.snocrrrara HKoHoMr4qecKa
KoHKperr,r3r{paHa Tprr ocHoBHH rlen}r :

B cle4crsue Ha H3BbpIrreHI4.q aHaJII{3 ca

- Crpareruqecxa qen 1: Texrtonoru.rtta
BITcoKI{ TeMIIoBe Ha ycroii-rzB HHTeJIT{re

QopMarIV{ Ha r{KOHOMrrKaTa, rrocTl,rfaHe Ha
HKOIIOMrrIqeCKr.r pacTeI(, Hil ocHoBa Ha Hayr{Ho

n3creAoBareJraKa l{ npunoxua 4eftnocr n rroMorq ua 6rzgHeca r4 )TBt,pxAaBaHe Ha rpaA
Ita3aHJIGK, KaTO 3Ha!MM t4IrAyCTpHUUIeH, Ky H, Typr.rcruqecKrr 14 o 6p a: on areJIeH rI eHTb p.
3a-uoxenprre npnopareru 14 MepKH B fuqecKa qen 1 rqe Aorrpr{Hecar 3a locr]rrar{e Ha
LIHTeJIII|eHTeH pa0Te)fi qpe3 pa3B[TLIe Ha n HZUIHOTO pa3BI4TIIe, IIHOBarlau H Ha\ IHr4
I,I3cJIeABar{r4.f, , o6HoeseaHe Ha rexH[rrec 6asa Ha [peAnprdrrr4rra. r{pr;: rd3rrbJrHeHr{ero Ha
CrpareruvecKa ueJr 1 ce qe.uu paar Ha HoBr4 Soplrrl Ha rypr,r3tM, TypucrurrecKH
uTpalf.r\xw, orreBBaHe a lolylf,pH3rrpaHe Ha
ua o6rquna Ka:annrx Karo AecrHH all,r4y. 3a.

Hr,rre rpaaawuH Kynrypa H yrBbpxAaBaHe
JIOrOAHrrreH Typrl3bM,

[oAoop.sBaHe Ha TpaHcrroprHara ],I a cB6p3aHocT, oIIa3BaHe Ha oKoJlllaTa cpeAa I4
aAarrT[paHe KbM IIpOMeHT{Te B Knr.rMaTa, r{
MepKr{, 3zlnoxeHr{ n CrpareruqecKa rlen

r.I3IIEirHeHLIeTO Ha oTAenHI,ITe flpuopureTr,r 14

I{Hepacrpycrypa u pa3Br4rtre Ha ycrofr.na
2 ce qena no4o6prnane Ha rpaHcloprHara
fpaAcKa Ir,to6nmrocr, KoHTo ca npeAlrocTaBKa 3a

npuBrr4r{aHe Ha r{HBecTHrIr4r{ tr ocvrl'yps

HHrerprrparr rpaAcKH TpaHcrropT qpe3 [naH Be 3a r.iHTeJrHreHTHa lrobulnocr; noAo6p.anaHe
Ha AocrbrrHocrra u uo6nmrocrra B n cencKr4re paftouu; no-efrenrunHo

rp. Crapa 3aropa 6000, yn. a nnaHl4Ha NPZ,
renl (042) 692 200, SaKc: 2) 602 447,

www.stz.riew.qcv'.bo, mail : .riew.gov, bg



H3nOrr3BaHe B.a yp6aHlr3lrpaHlrTe rep
oKoJrllaTa cpeAa r,r r{oBemKoTo 3ApaBe,

aAMHHAcTpaT ?rBHHTe ycJlyru, [peAocT€rB
Hylr{AuTe r{ oqaKBaHr,rrTa Ha oo
MepKq n CrpareraqecKa qel 3 ce qenra

coqlriurHH ycJryrn, [oB]rrrraBaHe Kaqec

KOMtIOlreHTr4Te Ha Ot:OJrHaTa CpeAa,

pa3BI{THe, orpa3.sr}arrIu n:azlro4eftcrBr{ero
creqn$z.nroro pa:rBllTrre Ha o6qulrara, Mpe

rp. Crapa 3aropa 5000, yn.
ren: (042) 692 ztJQ, QaN

HaMaJUIBaHe Ha Bpe,qrure srs.qeficrBu_fl Bbpxy
Aa $yHKrIHoHupar HopManHo u 6e3onacuo,

BLr_flTA 3a pa3Br{Tr4e rra clopTa, Ha coqr4arrHr4Te I,r
or KoMrIereHTHa, orroBopHa I{ o6rpnara rrlr

o6rqrzncxa aAMrrHr4crpaqux. r{pes [nanrrpaHuTe
raHe Ha no-4o6po 3ApaBeona3nane, no4o6peur,r
ua o6pasonaHlrero n yue6uure 3aBeAeHH.rr B

ce oaraKBa 6naronpurruo nts4eficrBr4e Bbpxy
orra3BaHe r4 Bb3craHoBgBaHe na 6raolorullHoro

ctqerasarixu pa:uoo6pa3Hrr KoMyH , o6 cnSrxe arqld, TbproB cKrI, p eKpe arluo H:n:r- Lr

coquanHr,r SynKrI"n. B parrarome na Crpa Ka rlen 2 ce nta:unpa ocprrypflBaHe Ha paBeH

, KOeTO qe AOBeAe AO HiMaJI{BaIIe HaAocrtrr Ao rrrapoKoJreHroBa uuQpa
AKOHOMi4IIECKATA I,I COUHAIIHATA II3OJIA Ha xopaTa r{ Ha ueJlrr HaceJreHu MecTa r.r rue fr4
HanpaBI4 aKTr.rBHrr rracTHrrrlH B vfl xr{Bor, UenH ce v rIoBHmaBaHe Ha
cHfyprrocTTa Ha fpaxlaHr.rTe n oo w HaMiIrr-sBaHe Ha [pecrblruocrra. B
Crparerrvecma rleJr 2 ca:zuroxenLI H Mep , cBSp3aHI{ C OIra3BaHeTO Ha OKOIIHaTa CpeAa, B.

T,rL AHTerpupaHoTo ylpaBneHr4e Ha no4o6prnaue KaqecrBoro Ha arrr.roc$epua.a
B63AyX Lr aAArlTnpAHeTO KbM Kjrr,rMarr,rrrH

Ha BCr{qKU AbpxaBHLr BeAOMCTBa.

e rrpoMeHr,r, KoeTo rr{e H3r,IcKBa ycnnlds, oT cTpaHa

Crparern.recKa rleJr 3: lloao6psBaHe Ha

o6uluuara, pa3BHTrle a.0,IuHrrcrp arurBqwfl. naqrrTer Ha oorqrrHcKa a,qMr{Hr{cTpa4[_tr.

III. XaparcrepucrrrKa tua [JraHa rro orrromeHue H eKoJIoIIrqHI{ IIpooJIeMr{ oT 3HaqeHHe 3a rIJIaHa.

B pesymar or rrpnJrafauero ua flllP

pasuoo6pa:re. Paspa6oreHzurr rrnaH He BJrrBa B HQJI4KT C IIpeAMeTa U rleJrlrTe Ha orra3BaHe Ha
KOIICCDBAIIHOHHO 3HAqldMyI BLIITOBE TI n'ralJtrfl. B 3aIqHTeHr4 3oHI{ or HauuoniLllHara
eroJrorr,rlrHa Mpexa ,.,Harypa 2000". B raaz e HarrpaBeH u3BoA, qe npr.rJlaraHeTo Ha rrJraHa
HqMA IA AOBeAe AO Bb3Hr4KXaHe Ha eKOJrOfr{lrHH s a pa3fne)ItAaHnx pafi on.

IV. 3naqeuuero Ha rrJraHa 3a H3rrbJrHer{Hero Ha
oKoJrHaTa cpeAa.

oTo 3aKoHoAaTeJICTBO B OOJIaCTTa Ha

O.raKBaHr4-f,r pe3ynrar or |II4PO KsaH e r43rpaAeHa rrporpaMa 3a pa3Blirr{e Ha o6rqnnara
r{pe3 I43nOn3BaH HHTerpupaH rro.{xoA sa r4paHe Ha pefHoHaIIHoTo tr npocrparrcTBeHoTo

$axropure, ycnoBu-fiTa v noreHrlrdaJTa 3a
Ta OT HaCeJIeHH IvIeCTa I.I OTAeiIHHTe CeKTOpr4

(Iau4ycrpur, rpaHc [opr, eKorlorlrlrua aHS yKrypa, rypr{36M, arpapHrl 4efrnocrn u 4p.), or
[paeMaHeTO Ha AOKyMeHTa r4 V3rrOrr3BaHeTO 3a TIeJII,ITe Ha CTpaTefrfrecKoTo perr{oHanHo ra

rlpocrpaHcrBeHo rIJraHHpaHe Ha o6quucno u , TosH AoKyMeHT 3aMecrBa 4eftcrnaqara ro cefa
Crpar era-a,,Enp o ta 2020", Karo r4r{Tcprrperr{pa ortreHlrero Ha crpaHnre or EC xtM rno6arHu-s
,,,{ueeeu pe4 2030" sa ycrofiuzBo pa3Br.rrr{e. HA IIJIAHA C B CbOTBCTCTBHC C IIEIUTE
Ha rroJrr{Tr4Kara Ha Enponeficr<lrx cbK)3 3a
cTpaTefrur 3a pa3BrrrTHe na lOroz3Tortr{Ht

rc 202t -202'7 r,,,,LIruerpnp aHara replrropr{ anH a

or HI{Bo 2" v ,,Hat\vronaJll{ara RoHIrenqILf, 3a
perldoHanHo H npocrpaHcTBeHo pa3Br{Tlre 3a n 2013-2025 r;'

V. XaparrepucruKa Ha rrJraHa no orHorueHrre a rrocJreAcTBtlflTa H Ha TepIITOpUSTa, KoflTO e

Ha : BepoqTrro cT, rrpoAbJr?Kr.rTeJIH ocT, qecToTa,

peArroJraraeMuTe nrrgeficrnus; rroreuUuaJrHo
eQerr n prrcK 3a 3ApaBero Ha xopara r{Jrrr 3a

BeposrHo Aa 6u1e 3acorHara no orHotrr
oopaTHMocT r{ Kytr{yJraTr{BeH xapaKTep Ha
TpaHcrpaHHrrHo B'b3Aeitctnue, tloreHuHaJIeH
oKoJrrraTa cp eAa, BKJrrc qIITeJTHO BCJTeACTBHe

nocJreAcrBuRra (rreorpaQcxn paiioH lr 6pofi
aBapHH, pa3Mep n npocrpaHcrBeH o6xnar na

Ira HaceJreuaero, Kor{To e BeposrHo Aa 6rqar
3acerHarH), rleHHocr u yfl3BrrMocr Ha 3ace Tara reprrropafl (BcreAcrBue na ocobeHu
ecTecTBeHu xapaKTepr{cTHKrr r{Jrrr KyJrTyp cTopHqecKoTo HacJreAcTBo; rrpeBHrrrcHrre Ha

;Tapa nnaHi4Ha N92,
: (042) 602 447,

we,.w.slz. riew.e'iv. bgf mail : ce @stz. riew.gov. bg



cTaHAapTrr 3a KaqecTBo Ha
3eMerroJr3BaHe), Bb3Aefi CTBIe
HAIIIIOHAJICH, O6IUHOCTEH IIJIH

OKOJIHATA

BBpxy paiioH
MexAyHapoAeH

TeprlropualHraxr o6xsar Ha rrnaHa e rrlr{HcKrr v BKJrrolrBa rlrnaTa Tepr4Topr4.s B

aAMr.rHr{crparr{BHr4Te rpaHr,rqr{ na o6rqnnara. lI Ha rrJraHa 3a r{HTef.prrpaHo pa3Br4Trre Ha
o6rqnna Ka:anlrr 202I-2027 r., cnope4 nnso
pa3fJIeAaHHTe rlo-fope xapaKTepncTHKr{, H.f,Ma

arnrocfrepHr{tr Btb3Ayx, [opaAr,r Jrrilca na 4efiuoc
cBSp3aH C OTAeJISHe Ha OTlaAbr{HZ BOAI{; HtMa

W. CreneHta, Ao KoflTo rrJraHbr BJIHfle Br,pxy
B AaAeHa liepapxua.

ll;ransr 3a rrHrerpr,rpaHo pa3Bnrr{e Ha
cTpaTefaqecKo nnaHr4paHe Ha pen4oHalrHoTo Il
cT,noAr{aHeHocT Ha IOKyMer{Tr.ITe OT nO-rOpHr{Te
pa3Br{TrIe Ha pefproHHTe 3a rrnaHr{paHe oT Hr4Bo

3a pefaoHarrHo ?r [pocTpaHcTBeHO pA3B:aT:r..:",

AoBeAe Ao orpr{rlarerrHr..r Bb3Ae fr.crsufl, Bbpxy
IIOTIBaTa H 3eMHr{Te HeApa; pa3fneAarraTa gefr lre reHepr.rpa orrraAtr{pr. Br: ocrroBa Ha
ropelBnoxenoro r{ Ha craHoBrrrrle Ha P3tr'I rp. Cra 3aropa c u3x. Ns 10-59-1i19.07.2021f. crreABa,
qe rrJraHbT }lflMa Ea OKaXe OTpI,IIIaTeJTHO B:b3Ae I4e Bbpxy xopaTa n rrxHoTo 3ApaBe.

VII. flpn cuarnane Ha cireAHoTo ycJroBrre:

tr4irnecruqltoHuIl npeAnorRenlIt, 3a KoI{To
3OOC 14 oqeHra Ha srereHra Ha Bb3ne
3arrlureHr,r 3our{ no peAa Ha 3EP, Aa ce oA
caMo cneA [pou3Hac.sHe c aKT 3a c5r
lpr4 cT'oopa3sBarre c npelopbKrrTe oT
CbOTBCTHI{f, AKT.

npaBuo geiicrnue, aKo B cpox 5 roAr{Hr.r or BJr

I{rrrerpnpaHo pa3Brrrtle na odqlrua KasaHmrc

Pelreslrero Molr(e aa 6r,ae odxalnano
KoAeKc npe4 Mrlnrrcrbpa Ha oKoJrHara cpeAa

I,r3acKBa OBOC no pe.ua Ha fraea rtrecra or
TBIIe C [peAMeIa H rIenHTe Ha oIIiBBaHe Ha

BaT rro peAa Ha csoTBeTrrr4s clequalreH 3aKoH,
oT KOMIIeTeHTHTTTe OpfaHn no oKo.rrHa cpeAa H

Bbp[reHHTe o]leHKr4, KaKTO H C yCJTOBHTTa B

aHero My B clrJra, ne e ogo6perr ,,fhanrr 3a
l-2027 r;'.

peAa Ha Agrur.rHucrparr.t Brro[poqecyaJrHHs
BoArrre, HJrr.r [peA AgnrurracrparuBeH cbA -

nraH/Ha Nq2,
2) 6A2 447,

Ha ocnonaHae qJr. 88. a.t. 4 or 3anoua:a a3BaHe Ha oRoJrHara cpeAa pemeuuero ry6r.r

Crapa 3aropa B qerupunaAecer AHeBeH cpoK npeAocTaBqHeTo rvry.

VIBTITIKIIIA CTAHEBA
fupercntop ua PHOCB-

[ara:....... .... *.8..(.F :.zozr

i*"{
c.?.
v.-

b,_-*
"e/arjlji.l

rp, Crapa 3aropa 6000, yn.
ren: (042) 692 200, OaKc:

rrJrlr [peAe.nnu crofiuocrul HHTeH3rrBHo
rrJrt JraHgmaQrra, Kolrro rrMar rrpu3Har

HA 3AIUHTA.

r\r4fl'ra ro qr. 8 or Hape46ena:a EO u cnpxuo
AoBeAe AO eMr{THpaHe Ha BpeAHH BelIIeCTBa B

cB6p3aHa c oTAeJI{He Ha eI\,1IIC}II4; IIIIaHT,T He e

IIJTaHO B e H IIp OIpaMr{, I}KJIK}qHTeJIHO Te3rt

aTa e qacT oT cHcTeMaT'a oT AOKyMeHTH 3a

r{crBeHoro pa3Barne, Toft e n ftepapxauna
uBa-,,I4HTerpHpaHrr repr4Tofrr4anHr{ crparefuu 3a

w aKTy anLBr{p aH ara,, H aqz o n alH a Ko HrI elrllrJr
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РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

ВиК  Водоснабдяване и канализация  

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ЕС  Европейски съюз  
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ИТСР Интегрирана териториална стратегия за развитие  
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МСП Малки и средни предприятия 
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ПИРО План за интегрирано развитие на община 

ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие 

ЮИР Югоизточен регион 
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1. Въведение и цели на доклада 

Настоящият доклад представя резултатите от извършената предварителна оценка на 

Проекта на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Казанлък за периода 2021 – 

2027 г.  

Докладът от извършената предварителна оценка е изготвен в съответствие с изискванията 

на:  

- чл. 32, ал. 1 от ЗРР, чл.13, ал.1, чл.13, ал.2 и чл.13, ал.3, т. 1-9 на Закона за 

регионалното развитие и Правилникът за прилагане на ЗРР; 

- Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министърът на 

регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на Закона за регионално 

развитие; 

- Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 година 

(НКПР);  

- Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за 

планиране от ниво 2 (ИТСР);  

- Общия устройствен план на община Казанлък (ОУП);  

- други нормативни изисквания и указания относно разработването на ПИРО. 

Предварителната оценка има за задача да изследва социалните и икономическите ефекти от 

прилагане на стратегическия документ, включително върху малките и средните 

предприятия, неправителствените организации и гражданите и да прецени доколко и как 

разработеният ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 г. определя 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други 

общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за 

планиране от ниво 2 и ОУП на общината, дали осигурява пространствена, времева и 

фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за 

постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и 
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екологичното състояние на общинската територия. С предварителната оценка за социално-

икономическото въздействие на ПИРО се цели извършването на оценка за обоснованост и 

реалистичност на плана, който дефинира и определя политиката за балансирано и 

устойчиво социално-икономическо развитие на общината през разглеждания период. 

Предварителната оценка за социално-икономическото въздействие на Плана за 

интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 г. следва да допринесе 

за повишаване на качеството на стратегическия документ. 

По-конкретно, предварителната оценка има за цел:  

- Да оцени нивото на съгласуваност на ПИРО и заложените в него стратегически цели 

и приоритети със съответните стратегически документи, определящи политиката за 

регионално развитие на регионално, национално и европейско ниво1. 

- Да се оцени обхвата на изготвения социално-икономически анализ, нивото на 

прилагане на интегрирания подход, както и неговата съгласуваност с основните 

изводи и заключения включени в SWOT анализа, включително тяхната 

съгласуваност и роля при определяне подхода за въздействие и формулиране на 

заложените цели и приоритети за развитие на територията за периода 2021 – 2027 .  

- Да се оцени нивото на съгласуваност между изводите от социално-икономическия и 

SWOT анализа и заложените цели и приоритети за развитие на общината, 

включително определените зони за въздействие и планираните мерки за реализация.  

- Да се оцени нивото на реалистичност и адекватност на заложените цели и 

приоритети за местно развитие, както и предвидената система за наблюдение, оценка 

и актуализация, включително предложените индикатори.  

                                                 

1 Вкл. Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮИР за периода 2021-2027, Национална концепция 

за регионално и пространствено развитие 2013-2025 г., Национална програма за развитие България 2030,  

целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027, със специален фокус към цел на политиката 5 

„Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, 

селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.   
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- Да се оцени реалистичността на предвидените ресурси за реализация на ПИРО за 

периода 2021 – 2027 г.  

- Да се оцени предложената Комуникационна стратегия, включително конкретните 

дейности за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация 

и публичност.  

- Да се оцени съответствието, целесъобразността и ефективността на Програмата за 

реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г.  

2. Структура и елементи на ПИРО на община Казанлък 2021-2027 г.  

Представеният проект на ПИРО на община Казанлък за периода 2021 – 2027 г . представлява 

документ за стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие на 

територията, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината, вземайки предвид конкретните нужди и потребности на територията и 

поставяйки определените цели в контекста на определените цели за развитие на 

Югоизточен регион за планирани и съседните на община Казанлък територии.  

При разработването на ПИРО са спазени изискванията относно структурата и 

съдържанието на документа, регламентирани в чл. 13 от Закона за регионалното развитие 

(ЗРР), както и конкретните насоки, представени в Методическите указания за разработване 

и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община за периода 2021 – 2027 г., 

одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предложеният 

Проект на ПИРО на община Казанлък, включва следните раздели и елементи:  

- Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалните за развитие на община Казанлък;   

- Цели и приоритети за развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г.; 

- Комуникационна стратегия за прилагане на принципа на партньорство в процеса на 

подготовка и изпълнение на ПИРО на община Казанлък за периода 2021 – 2027 г.; 

- Зони за прилагане на интегриран подход, подкрепа на потенциалите за развитие и 

възможностите за сътрудничество с други общини;  
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- Програма за реализация и интегриран подход за развитие;  

- Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО.  

В допълнение към основното тяло на Доклада, в приложение са представени Индикативна 

финансова таблица за ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 и Матрица на 

индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 

г. 

Представеният Проект на ПИРО съдържа всички необходими съдържателни елементи, 

съгласно изискванията на ЗРР и Методическите указания за разработване и прилагане на 

ПИРО. Към доклада е представена и уводна част, както и детайлен списък на използваните 

съкращения и списъци на представените в документа таблици и фигури, което придава на 

документа завършеност и цялост.  

3. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалните за развитие на 

общината 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и 

потенциалите за развитие е изготвен при спазване на всички изисквания на Методическите 

указания и съдържа, всички необходими структурни елементи, включително ясно 

определяне на териториалния обхват. Анализът обхваща цялата територия на община 

Казанлък и включва данни, както за административния център, така и за останалите 

съставни населени места.  

Отразена е спецификата на общината, което е основа за извеждането на стратегическите 

приоритети за следващия планов период и вътрешният й потенциал за развитие. Ясно е 

посочено мястото и ролята на общината в рамките на областта и региона за планиране от 

ниво 2. Използваните източници на информация са разнообразни и включените данни са 

актуални, включително проведени срещи/фокус групи и анкетни проучвания сред 

заинтересованите страни. В допълнение са отчетени и резултатите от изпълнението на 
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Общинския план за развитие (ОПР) 2014 – 2020 г.2 и Интегрирания план за възстановяване 

и развитие (ИПГВР) 2014-2020 г., което гарантира солидна основа за надграждане при 

формулирането на целите и приоритетите на ПИРО и осигурява приемственост и 

координиран подход при планирането на регионалното и пространствено развитие на 

общината в последователните програмни периоди.  

В т. 1. Общ профил от анализа е представена обща характеристика на територията, 

представяща информация за географското положение на общината, наличие на 

Общоевропейски транспортни коридори, отстояние от други градове, столицата и 

областния център. Представена е кратка характеристика на релефа на общината и нейното 

място като административна териториална единица. Общият профил съдържа и данни за 

климата на територията на общината, наличните водни ресурси, общ преглед на 

състоянието на почвите, флората и фауната.  

В т.2. Население е представена подробна характеристика на населението, разгледани са общ 

брой на населението и структура на населението и е отчетен неговия прираст. Представени 

са данни за населението на общината за периода 2015 – 2020 г., както и данни за населението 

в отделните населени места. В допълнение анализът отчита изпълнените от общината мерки 

в рамките на Общинската стратегия за демографско развитие на общината за периода 2008 

– 2020 г. и прави изводи по отношение на нейния принос за овладяване на негативните 

тенденции. Анализът представя и преглед на възрастовата и образователната структура на 

населението, като в обобщение са изведени основните проблеми, които следва да бъдат 

адресирани от последващи действия.  

В т.3 от анализа е разгледано нивото на развитие на местния пазар на труда като са отчетени 

динамиката и структурата на заетост, разгледана е дейността на Дирекция „Бюро по труда“, 

нивата на безработица, трудовата миграция, основните работодатели, както и тенденциите 

при търсенето на работна сила. В рамките на анализа са разглеждани исторически данни 

(2016 – 2020 г), което позволява проследяването на промени и тенденции в общината. В 

                                                 

2 По данни от годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР и изготвената през 2017 г. Междинна 

оценка  
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отделен подраздел ( т. 3.3.) са изведени основните проблеми, свързани с местния пазар на 

труда.  

В т. 4 от анализа е представена подробна информация относно нивото на развитие на 

местната икономика и са представени данни за различни исторически периоди. 

Анализирано е състоянието на икономиката, представена е информация за броя действащи 

предприятия, обемите произведена продукция и броя предприятия, разпределени по размер 

(МСП и големи). Разгледани са основните икономически показатели на предприятията в 

общината и са анализирани икономическите тенденции в периода 2014 – 2019 г. Разгледани 

са и специфични тенденции в отделните отрасли, формиращи местната икономика и са 

формулирани изводи по отношение на потенциалите за последващо развитие и рисковете, 

които могат да повлияят негативно. Анализът включва преглед на нивото на преките 

чуждестранни инвестиции за исторически период, както и проследява предприемаческата 

активност на територията на общината. Анализът също така предоставя и детайлна 

информация за участието на предприятия, регистрирани на територията на общината в 

схеми за финансиране, в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ). Специално внимание е обърнато на потенциала на Индустриална зона Казанлък. 

В отделни подраздели са представени анализи на развитието на структуроопределящи 

сектори като селско стопанство, горско стопанство и туризъм. Анализът съдържа обобщени 

изводи относно проблемите на местното икономическо развитие, отделните тенденции, 

които определят облика на местната икономика през последните години, както и оценка на 

факторите за развитие, които следва да бъдат насърчавани през новия планов период.  

В т. 5 анализът е фокусиран върху наличната образователна инфраструктура и 

предоставените образователни услуги на територията на общината. Представена е детайлна 

информация за вида и собствеността на училищата на територията на общината и е 

направена съпоставка между наличните услуги и специфичните нужди от обучение на 

младите хора и местната икономика. Оценява се и нивото на въвеждане на дуалната форма 

на обучение в отделни училища в общината и сътрудничеството между образователния 

сектор и бизнеса. В рамките на анализа е извършен преглед на извършените през 

предходния програмен период инвестиции в развитие и подобряване на качеството на 

образователната инфраструктура.  
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В т. 6, 7 и 8 е представен анализ на развитието и наличието на здравна, социална и спортна 

инфраструктура и свързаните с тях услуги.  

В съответствие с изискванията на Методическите указания, анализът обръща специално 

внимание на областта на културата. В т. 9 са разгледани действащите на територията на 

общината културни институции, местното културно-историческо наследство и културни 

дейности. Подробно са представени основните културни институции и тяхната роля за 

развитието на културата на територията на общината. Извършен е преглед на културното 

наследство, както в населените места, така и в административния център и са 

идентифицирани основните елементи на културното наследство, които следва да бъдат 

опазвани и развивани.  

В т.10 – 13 анализът обръща внимание на инфраструктурното развитие на общината, 

свързаността и достъпността на територията. В рамките на анализа се оценява нивото на 

изграденост на системите на техническата инфраструктура и качеството на предоставяните 

услуги. Разгледаните системи включват транспортна инфраструктура, водоснабдителна 

мрежа, телекомуникационна свързаност, съобщителна мрежа, и газоснабдяване.   

Представена е подробна информация за вида и състоянието на пътната инфраструктура, 

включително реализираните от общината проекти за подобряване на нейното състояние, 

реализирани през изминалия програмен период. Разгледани са и услугите, предоставяни в 

рамките на републиканската и общинска транспортни схеми по отношение на нивото на 

обслужване на населението и качеството на предоставяните услуги. На следващо място 

анализът се фокусира върху значението на железопътната инфраструктура на територията 

на общината, както и възможностите за достъп до въздушен транспорт. В обобщен вид са 

представени идентифицираните мерки, които следва да бъдат предприети с оглед 

подобряване качеството на транспортната инфраструктура и по-специално развитието на 

устойчива градска мобилност и подобряване на достъпността на транспортните услуги.  

На следващо място са анализирани наличните водни ресурси и състоянието на 

водоснабдителната мрежа на територията на гр. Казанлък и населените места, 

съставляващи общината. Изследвана е връзката на ПИРО с Общия устройствен план на 

общината и са изведени основните проблеми и насоки за развитието на водоснабдителната 
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мрежа в населените места. Представена е информация, както за реализираните 

инвестиционни проекти, така и тези, които са в процес на изпълнение или планирани в 

периода 2015-2025 г.  

В т. 12 от анализа е разгледано нивото на развитие на газопроводната мрежа на територията 

на общината. Представени са данни и относно плановете за разширяване в периода до 2027 

г.  

В т. 13 е представено състоянието на комуникационната инфраструктура. Разглежда се 

нивото на цифрова свързаност.  

Т. 14 от анализа представя оценка на екологичното състояние на община Казанлък. 

Подробно е разглеждано състоянието на канализационната мрежа (вкл. ниво на изграденост 

и обслужвано население) и са идентифицирани проблемите по отделни населени места. На 

следващо място се разглежда пречистването на отпадъчни води, както и реализираните в 

това направление публични и частни инвестиции. Разглеждат се основните проблеми и 

фактори, свързани с пречистването и качеството на водите и са изведени обобщени данни 

за необходимите инвестиции по населени места. Оценката на екологичното състояние 

обхваща и защитените територии и зони на територията на община Казанлък и дейностите 

по управление на отпадъци.  

На следващо място анализа представя информация относно състоянието на енергийната 

мрежа, нивото на използване на ВЕИ и наличните мощности, както и мерките за енергийна 

ефективност. Разгледана е детайлно секторната стратегия за енергийна ефективност и са 

изведени основните проблеми и необходими инвестиции в съответното направление.  

В т. 17 е извършен преглед на административния капацитет. На първо място, анализът 

разглежда състоянието на общинската администрация и кметствата, включително състава 

на общинския съвет и формираните постоянни комисии. Представени са данни за 

числеността и структурата на общинската администрация, както и вътрешните нормативни 

документи, които уреждат дейността и функционирането й. Извършен е кратък преглед на 

административното обслужване и достъпните за гражданите електронни административни 

услуги. На следващо място е обърнато внимание на другите общински структури или 

подразделения на централни органи, осъществяващи дейност на територията на общината. 
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Анализът също така представя и подробна информация за изпълняваните и изпълнените от 

общинска администрация проекти, в рамките на изминалия програмен период.  

В съответствие с Методическите указания, анализът включва специален раздел, насочен 

към изследване на връзките на община Казанлък със съседни територии, които са извън 

нейните административни граници.  

На следващо място е изследвана връзката на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на регионите на национално ниво и 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточния регион за планиране. 

В рамките на този раздел са изведени общите заключения, идентифицирани, както в 

рамките на анализа в ПИРО, така и тези в хоризонталния социално-икономически анализ 

на регионите. В обобщен вид са представени основните резултати и тенденции. В 

допълнение са представени и основните изводи за развитието на Югоизточния регион, 

съгласно ИТСР и в синтезиран вид са представени основните изводи и заключения от 

анализа в ПИРО, както и са изведени основните проблеми, за които следва да бъде търсено 

решение.  

Изводи и препоръки:  

- Спазени са всички изисквания по отношение на обхвата, структурата и 

съдържанието на социално-икономическия анализ.  

- Обхватът на анализа включва територията на общината (административен център и 

населени места) и предоставя детайлна информация относно нейното социално-

икономическо развитие, както и анализ на тенденциите за развитие, местните 

потенциали, проблемите в отделните отрасли и дефицитите, които следва да бъдат 

преодолени.  

- Анализът съдържа всички компоненти, съгласно Методическите указания, като 

отделните части представят проблемно-ориентиран анализ и обхващат 

идентифициране на икономически, социални, инфраструктурни и екологични 

проблеми, както и тяхното териториално измерение, като са направени съответните 
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изводи и са посочени тенденциите за развитие на общината на базата на вътрешния 

й потенциал и условия за развитие.  

- Анализът отразява съвременна картина на състоянието на местната икономика, с 

изведени тенденции благодарение на богатия набор от информация и статистически 

данни.  

- Анализът е задълбочен и, където е възможно, стъпва на базата на информация 

относно изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 г., което позволява, точно и ясно 

идентифициране на проблемите и отчитане на постигнатото и гарантира 

последователност и приемственост на стратегическите документи на местно ниво.  

4. Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT с резултатите от 

социално-икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети 

за развитие на общината 

SWOT анализът е класически инструмент на стратегическото планиране, имащ за цел да 

очертае влиянието на вътрешните (силни и слаби страни) и външните (възможности и 

заплахи) фактори за развитието на територията.  

Анализът на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите на ПИРО на община 

Казанлък е изключително подробен. Анализът е изпълнен в съответствие със стандартната 

методология, според която силните и слабите страни са резултат от влиянието на вътрешни 

фактори, а възможностите и заплахите на външни фактори. Екипът е успял сравнително 

успешно да изведе силните и слабите страни, възможностите и заплахите въз основа на 

резултатите от анализа на социално-икономическата среда.  

В SWOT анализа са формирани изводи, които да служат за обосноваването на конкретни 

цели, приоритети и мерки в стратегическата част. Тъй като са отразени съществуващите 

проблеми (местни и външни за територията), които са свързани с глобални тенденции или 

екологични проблеми (промени в климата, загуба на биоразнообразие, деградация на почви 

и пр.) Изготвеният SWOT-анализ е структуриран в матрица, отразяваща влиянието на 

факторите за развитие, което предполага че силните и слабите страни са посочени в 

резултат на разработения анализ на ситуацията в общината. Съгласно класическата схема 



Извършване на предварителна оценка на социално-икономическото въздействие на План за интегрирано 

развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година 

 

14 

за обобщение факторите са представени в четири групи, в зависимост от това с какъв 

произход са те и какъв е потенциалният им ефект върху развитието. Силните и слабите 

страни са изведени на база вътрешните условия в общината, докато възможностите и 

заплахите са изведени на база външната среда. Анализът е логично построен и правилно 

извежда и обобщава направените в анализа констатации. 

Изготвеният SWOT анализ е пълен и съответства на анализа на социално-икономическото 

развитие като заложените изводи обхващат всички изследвани компоненти. По този начин 

се създават предпоставки за съгласуваност на SWOT с идентифицираните цели и 

приоритети за развитие. 

Обвързаност между SWOT и дефинираните цели и приоритети за развитие на 

общината и зони за прилагане на интегриран подход 

Изготвения SWOT анализ съдържа общо 71 извода, от които 28 са класифицирани като 

силни страни, 21 като възможности, 15 като слаби страни и 7 като заплахи пред развитието 

на община Казанлък. 

Сред основните силни страни на общината са благоприятното географско положение, 

тенденцията за задържане на хората в общината, индустрията като водещ икономически 

сектор, утвърдил Казанлък като машиностроителен център, високия дял на заетите в 

индустрията, извършените инвестиции в технологично обновяване и разширение на 

производствата, добрите условия за отглеждане на маслодайни култури, развиваща се 

Индустриална зона – Казанлък, развито професионално средно и висше образование, 

значим потенциал за развитие на туризъм, капацитет на администрацията и бизнеса при 

разработването и управлението на проекти и др.  

Същевременно, основните възможности, от които общината следва да се възползва за 

периода 2021-2027 г. включват привличането на квалифицирана работна ръка от други 

райони на страната, привличане на чуждестранни инвеститори, подкрепа за развитието на 

бизнеса с висока добавена стойност, развитие на целогодишен международен туризъм, 

създаване на възможности за НИРД, технологично развитие на предприятията, 

възможности за сътрудничество със съседни територии в различни области и др.  
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Идентифицираните силни страни и възможности, са взети предвид и пряко съответстват на 

стратегическата част на ПРИО, като са предвидени конкретни цели и приоритети, насочени 

към последващо развитие на силните страни и използването на възможностите като 

отправна точка за интегрирано териториално развитие. Това особено важи за:  

- Стратегическа цел 1: Технологична трансформация на икономиката, постигане на 

високи темпове на устойчив интелигентен икономически растеж, на основа на 

научно изследователска и приложна дейност в помощ на бизнеса и утвърждаване на 

град Казанлък, като значим индустриален, културен, туристически и образователен 

център. 

o Приоритет 1. Икономически растеж и повишаване конкурентоспособността 

на общинската икономика 

o Приоритет 2. Развитие на културния и природен потенциал на общината, като 

основа за целогодишен туризъм 

Планираните в рамките на Стратегическа цел 1 приоритети и мерки са насочени към 

развитие на потенциала и силните страни на община Казанлък по отношение на развитие 

на икономката и промишлеността, насърчаване развитието на кадрите и човешкия 

потенциал чрез инвестиции в образование и НИРД, отключване на потенциала за развитие 

на разнообразни форми на туризъм, насърчаване на традиционните селскостопански 

производства, опазване на културата и културното наследство и др.  

От друга страна, основните слаби страни, които следва да бъдат адресирани включват 

отрицателен естествен прираст на населението, липса на работни места в малките населени 

места, влошено състояние на общинската пътна мрежа, остаряла водопроводна мрежа, 

недоизградена канализационна мрежа, неравномерен достъп до здравни услуги, остаряло 

оборудване в болничните заведения, недостиг на квалифициран медицински персонал, 

недостатъчни инвестиции в ИКТ сектора. 

Наред с това, основните заплахи, пред които е поставена територията са свързани с 

миграция и емиграция на млади хора, финансова криза, породена от Covid-19, негативно 

влияние на климатичните промени, зачестили природни бедствия, липса на ресурс са 
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инвестиции в инфраструктура и изоставане в процеса на дигитализация и предлагането на 

електронни услуги на бизнеса.  

Предвид сериозните слабости и заплахи, идентифицирани в рамките на SWOT анализа, 

ПИРО предвижда редица приоритети и мерки, насочени към елиминиране на слабостите и 

намаляване на възможността за проявление на заплахите. Предвидени са мерки за развитие 

на транспорта, транспортната инфраструктура и устойчивата мобилност (Стратегическа цел 

2, Приоритет 3), инвестиции в ИКТ и цифрова свързаност (Стратегическа цел 2, Приоритет 

4), опазване на околната среда, инвестиции във ВиК инфраструктура и пречистване на 

отпадни води, система за управление на риска от природни бедствия, инвестиции за 

адаптация към климатичните промени вкл. енергийна ефективност и алтернативни 

източници на енергия, опазване и развитие на горския фонд и др. (Стратегическа цел 2, 

Приоритет 5). Не на последно място, ПИРО отделя сериозен ресурс за развитието на 

здравната, социалната и спортната инфраструктура, подобряване на достъпа до услуги, 

развитието на младежки дейности и интеграцията на хора от маргинализираните групи на 

територията на общината (Стратегическа цел 3, Приоритет 6). Не на последно място, следва 

да се отбележат и предвидените инвестиции за развитие на капацитета на администрацията, 

вкл. дигитализация на услугите, квалификация на кадри, партньорство с бизнеса и НПО 

сектора, както и съседни територии (Стратегическа цел 3, Приоритет 7).  

На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на 

потенциалите за развитие, в рамките на ПИРО на Община Казанлък за периода 2021-2027 

г. са  определени приоритетни зони за въздействие на територията на общината, в които 

основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за 

реализация на плана. При определянето на зоните е използван смесен подход, като са 

идентифицирани зони, както на териториален, така и на секторен принцип:  

- Зона за въздействие с административни и публични функции – градска зона, 

съсредоточена предимно в централната градска част на гр. Казанлък. В зоната се 

съсредоточават мерки, обусловени от нуждите, свързани с инвестиции в 

инфраструктура, зелени площи, енергийна ефективност, опазване на културно-



Извършване на предварителна оценка на социално-икономическото въздействие на План за интегрирано 

развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година 

 

17 

историческото наследство, подобряване на транспортното обслужване и развитието 

на туризма.  

- Индустриална зона за въздействие – градска зона, в рамките на която са 

съсредоточени марките за насърчаване на местния потенциал за развитие на 

индустрия и промишленост. Предвидените мерки включват инвестиции в 

транспортна и инженерна инфраструктура, изграждане на центрове и лаборатории 

за иновации и НИРД, инвестиции в развитието на дуалното образование и др.  

- Зона за въздействие за спорт – градска зона, съсредоточаваща мерките, насочени 

към задоволяване на специфични нужди, свързани с обновяване и изграждане на 

спортната инфраструктура.  

- Зона за въздействие със социални функции – градска зона, включваща мерки 

насочени към решаване на проблемите и слабостите на водоснабдителната мрежа, 

улична мрежа, тротоари, инвестиции в енергийна ефективност на жилищни сгради, 

ремонт и обновяване на зелени площи и зони за отдих, ремонт на образователна и 

социална инфраструктура.  

- Зона за въздействие за туризъм – приоритизираща мерките, свързани с отключване 

и развитие на туристическия потенциал на общината, вкл. развитие на зони за отдих, 

туристически и спортни обекти и атракции.  

- Зона за въздействие за транспортна и цифрова свързаност – тематична зона, 

включваща мерките и инвестициите насочени към подобряване на състоянието на 

общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените места, спирки на градския 

транспорт и транспортното обслужване, пътни съоръжения – мостове, надлези, 

подлези, както и развитие на зони за паркиране и паркинги в населени места и зони 

за туризъм.  

Изводи:  

- SWOT анализът е изключително подробен, като правилно отразява всички изводи от 

анализа на социално-икономическото състояние.  

- Изводите от SWOT aнализа са взети предвид и кореспондират напълно с 

набелязаната стратегия и разработените стратегически цели, приоритети и мерки, 
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като по адекватен начин се насърчава развитието на силните страни, възползването 

от възможностите, елиминиране на слабостите и преодоляване на заплахите.  

-  Дефинираните зони за въздействие по подходящ начин приоритизират основните 

нужди и слабости и насочват ресурсите там където са най-необходими, като 

същевременно отчитат и потенциалните за развитие и предлагат адекватни мерки за 

последващ растеж и постигане на устойчиво развитие.  

5. Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и 

приоритетите за развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г. 

Интегриран подход. Външно съответствие с релевантните документи 

на областно, регионално, национално и европейско ниво 

Стратегическата част на ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 г. очертава 

приоритетите и насоките за развитие на територията във всички отрасли на социално-

икономическия живот. От една страна тя е пряко свързана и съответства на приложимата 

нормативна уредба и стратегическа рамка (на национално и европейско ниво), докато от 

друга отразява адекватно изводите по отношение на силните и слабите страни, заплахите и 

възможностите за развитие, идентифицирани в рамките на SWOT анализа.  

В структурно отношение, ПИРО на община Казанлък, отговаря напълно на изискванията на 

Методическите указания. Стратегическата част очертава визията за развитие на общината, 

набелязва стратегическите цели и приоритети за развитие и предписва конкретни мерки за 

тяхното постигане. В допълнение, ПИРО идентифицира специфични приоритети насочени 

към развитието на градската територията.  

Наред с горното, формулираните в рамките на ПИРО визия, цели и приоритети са 

съобразени и с набелязаните насоки за развитие в стратегическите документи на областно, 

регионално, национално и европейско ниво, с цел постигане на съгласуваност и 

интегриране на ПИРО в системата от стратегическите документи за регионално развитие.  

По-специално, при разработването на стратегическата част на ПИРО са взети предвид 

следните стратегически и/или нормативни документи:   

- Специфични цели на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд; 
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- Цели Европа 2030;  

- Национална програма 2030;  

- Актуализирана национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-

2025 г.  

- Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за 

планиране от ниво 2. 

Визията за развитие на община Казанлък „Община Казанлък - предпочитано място за 

живот, бизнес и инвестиции, с възможности за реализация на младите хора, 

интелигентен растеж, иновации и изследвания, утвърден национален и международен 

център на индустрията и туризма, със съхранена природа и уникални традиции, с 

благоустроени, витални и свързани населени места“ отразява виждането за бъдещото ниво 

на развитие, като взема предвид местните потенциали и резултатите от извършения 

задълбочен анализ на социално-икономическото развитие. За постигането на 

формулираната визия, ПИРО поставя 1 главна стратегическа цел, 3 стратегически цели и 8 

приоритета за развитие, структурирани по следния начин:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулираните стратегически цели са насочени към три основни направления:  

Главна стратегическа цел  

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3 

Приоритет 1  

Приоритет 2 

Приоритет 3  

Приоритет 4 

Приоритет 5 

Приоритет 6 

Приоритет 7 

Приоритет 8 

Мерки за постигане на приоритетите 
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- Икономическо развитие, устойчив и интелигентен растеж, които ще бъдат 

постигнати посредством технологична трансформация, развитие на 

научноизследователската и приложна дейност и инвестиции в утвърждаването на 

града като значим индустриален, културен, туристически и образователен център.  

- Качество на живот и привличане на инвестиции чрез подобряване на транспортната 

и цифровата свързаност, опазване на околната среда и адаптиране към климатичните 

промени.  

- Подобряване на качеството на услугите, включително инвестиции в спортна и 

социална инфраструктура.  

Налице е ясна връзка между формулираните стратегически цели и приоритети и очертаните 

тенденции в развитието на общината, резултат от извършения анализ на икономическото и 

социалното развитие, както и извадените силни, слаби страни, възможности и заплахи. 

Стратегическата рамка стъпва на вътрешния потенциал на общината, с оглед разрешаване 

на идентифицираните проблеми, което от своя страна да доведе до постигане на устойчиво 

развитие.  

При разработването на стратегическата рамка е постигната интегрираност и ясно 

взаимодействие между отделните стратегически цели и тяхната връзка с главната 

стратегическа цел и визията за развитие на общината. Стратегическите цели са балансирани 

и засягат сферите, които са ключови за развитието на територията, като отчитат съответните 

национални стратегически документи и насоките за развитие на секторните политики.  

Приложимостта на стратегическата рамка зависи от нейната реалистичност, от нагласите 

на местното население, от наличния капацитет и от адекватността и връзката между 

стратегията и конкретните нужди на разглежданата територия и местното население.  

При оценката на реалистичността и приложимостта на един планов документ следва да 

бъдат отчетени много фактори (външни и вътрешни), които в повечето случаи са трудно 

предвидими. Реалистичността на плана е в пряка зависимост от предвидените дейности и 

оценката за необходимия ресурс за тяхната реализация. ПИРО на община Казанлък за 
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периода 2021-2027 г. включва и Индикативна финансова таблица и Програма за реализация, 

в които са определени ресурсите, необходими за изпълнението на плана.  

На следващо място реалистичността и приложимостта на плана зависи от това до колко той 

е припознат от местното население и заинтересованите страни, и до колко той кореспондира 

със специфичните им нужди. В допълнение, следва да се проследи и наличието на 

достатъчно капацитет на местно ниво и ясни механизми за координация и комуникация 

между заинтересованите страни, с оглед установяване на сътрудничество при реализацията 

на плана. В рамките на ПИРО в детайли е анализиран местния административен капацитет, 

и е гарантирано, че формулираните цели са в съответствие с потребностите.  

Съгласно направената оценка на стратегическата рамка на Плана за интегрирано развитие, 

може да се заключи, че е разработена реалистична и приложима стратегическа рамка, която 

се отличава с вътрешна кохезия и съответствие със стратегически документи на по-високо 

ниво. 

Основни изводи:  

- Визията за развитие е ясна и завършена в смислово отношение и е в съответствие с 

поставената стратегическа рамка. 

- Стратегическата част на ПИРО е структурирана ясно и е в пряко съответствие с 

европейските, националните, регионалните и областните стратегически документ. В 

допълнение, ПИРО взема предвид и националните секторни стратегии за периода 

2021-2027 г., които са разработени към момента на изготвянето на плана.  

- Налице е ясна връзка между резултатите от социално-икономическия анализ, 

изводите от SWOT анализа и формулираните стратегически цели и приоритети.  

- Формулираните цели и приоритети са реалистични и пряко кореспондират със 

специфичните потребности за развитие на територията.  



Извършване на предварителна оценка на социално-икономическото въздействие на План за интегрирано 

развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година 

 

22 

6. Оценка на социално-икономическите ефекти от прилагането на ПИРО 

на община Казанлък  

ПИРО на община Казанлък за периода 2021-2027 г. има за задача да определи 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките с други 

общини в съгласуваност с целите на Интегрираната стратегия за развитие на Югоизточен 

регион за планиране от ниво 2, както и предвижданията на стратегическите документи на 

национално ниво. Наред с това, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа 

координация и интеграция на различните политики и ресурси на местно ниво, с оглед, 

постигане на поставените цели. В тази връзка, предварителната оценка на ПИРО следва да 

се опита да оцени потенциалните социално-икономически ефекти от реализацията на 

заложените, цели, приоритет и мерки, както и да идентифицира качествената промяна, 

която реализацията на ПИРО ще предизвика спрямо ключовите целеви групи на местно 

ниво, а именно гражданите на община Казанлък, местен бизнес (вкл. микро, малки и средни 

предприятия) и представители на неправителствения сектор.  

В настоящият раздел от Доклада от извършената предварителна оценка, екипът е 

представил преглед на заложените в ПИРО стратегически цели, приоритети и мерки, като е 

представил очакваните социално-икономически ефекти от тяхното изпълнение, вкл. и 

специфичното въздействие върху отделните целеви групи.  

  



 

Стратегическа цел Приоритет Оценка на социално-

икономическите ефекти 

Обобщение на предложенията за 

проекти, включени в Програмата за 

реализация на ПИРО, допринасящи 

за постигане на стратегическите 

цели 

Стратегическа цел 1: 
Технологична 

трансформация на 

икономиката, постигане 

на високи темпове на 

устойчив интелигентен 

икономически растеж на 

основа на научно-

изследователска и 

приложна дейност в 

помощ на бизнеса и 

утвърждаване на град 

Казанлък, като значим 

индустриален, културен, 

туристически и 

образователен център 

П1: Икономически 

растеж и 

повишаване 

конкурентоспособн

остта на 

общинската 

икономика 

Стратегическа цел 1 е насочена към 

осигуряване на необходимите 

предпоставки за постигане на 

устойчив интелигентен икономически 

растеж на община Казанлък. В тази 

връзка Приоритет е се фокусира върху 

повишаване на 

конкурентоспособността на 

общинската икономика, основана на 

инвестиции в технологична 

трансформация, развитие на НИРД и 

инвестиции в човешкия капитал.  

По-конкретно, в рамките на Приоритет 

1, ПИРО на община Казанлък 

предвижда реализацията на 

стратегически проекти с местно и 

регионално значение, вкл. развитието 

на Индустриална зона Казанлък, 

инвестиции, насочени към 

технологично обновяване на 

производствените дейности и развитие 

на бизнес инфраструктурата. Тези 

мерки ще имат пряк положителен 

ефект върху местната икономика с 

оглед на създаването и развитието на 

специализирана инфраструктура, 

която да допринесе за подобряване на 

инвестиционната привлекателност на 

- изграждане на техническа и 

инженерна инфраструктура на 

индустриалната зона и привличане 

на инвеститори 

- разкриване на нови паралелки за 

дуално образование, за повишаване 

квалификацията на педагогическия 

персонал и за обновяване 

кабинетите за дуално образование 

- инфраструктурни подобрения на 

Промишлена зона кв. „Летището“ 

- информиране на земеделските 

стопани за възможностите за 

обновяване на производството и 

създаване на условия за развитие на 

малък и среден бизнес 

- създаване на подходящи условия и 

модернизиране инфраструктурата 

за изследователска дейност 

- оформяне на промишлени зони 

(доизграждане, модернизация и 

оптимизация на техническата, 

транспортна, ВиК мрежи за 

привличане на инвеститори). 

- изготвяне на концепция за 

повишаване на инвестиционния 

интерес към община Казанлък  
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територията и разнообразяване на 

местната икономика. Това от своя 

страна ще допринесе за значително 

повишаване на 

конкурентоспособността на местния 

малък и среден бизнес, с оглед 

възможностите за разширяване на 

клиентската база, разнообразяване на 

набора от предлагани продукти и 

услуги и възможности за технологична 

модернизация. Не на последно място, 

реализацията на проекта ще допринесе 

за повишаване качеството на живот на 

местното население, с оглед 

възможностите за създаване на нови 

работни места с висока добавена 

стойност.  

На следващо място, ПИРО предвижда 

конкретни мерки, насочени към 

развитието на човешкия капитал и 

повишаване на квалификацията на 

местното население чрез мерки, 

насърчаващи развитието на 

професионалното дуално образование 

в областите машиностроене, 

електротехника, програмиране и 

туризъм, както и развитие на 

Техническия колеж като център за 

научни изследвания и иновации, 

предоставящ услуги за предприятията 

в Индустриалната зона. Развитието на 
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човешкия потенциал и 

квалификацията на кадри са ключова 

предпоставка и необходимо условие за 

постигане на устойчивост на 

икономиката не само на местно, но и 

на национално ниво. В допълнение, 

наличието на квалифицирани кадри е 

един от основните фактори, имащи 

влияние върху потенциалните 

решения на бизнеса са инвестиции и 

развитие в определена територия. В 

този контекст, амбициите на ПИРО за 

създаване на възможности за 

професионално развитие и 

квалификация на кадри ще допринесе 

за устойчивостта на повишаване на 

конкурентоспособността на местната 

икономика и ще послужи като основа 

за привличането на нови инвестиции, 

вкл. и развитието на нови бизнеси. 

Наред с това, усилията за развитие на 

потенциала за НИРД, ще има пряк 

положителен ефект върху местната 

икономика с оглед създаването на 

възможности за развитие на нови 

бизнеси и иновативни продукти и 

услуги (икономика основана на 

знанието), които от своя страна 

създават висококачествени работни 

места със значителна добавена 

стойност. В крайна сметка, подобни 

мерки и инвестиции ще имат 
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съществен принос в повишаването на 

качеството и стандарта на живот на 

младите хора в община Казанлък, 

посредством създаването на 

възможности за реализация на 

територията на общината.  

В допълнение, ПИРО предвижда и 

мерки, насочени към опазване и 

развитие на традиционни земеделски 

производства и подкрепа на 

производството на етерични масла. 

Реализацията на подобни мерки ще 

доведе до последващо развитие на 

земеделския сектор на територията на 

общината въз основата на местните 

традиционни култури. В средносрочен 

план това ще създаде предпоставки за 

развитието на екологични 

производства и производството на 

продукти с висока добавена стойност, 

което ще има пряк положителен ефект 

върху целия сектор. Не на последно 

място, това следва да се разглежда и 

като предпоставка за развитие на 

специфични форми на селски туризъм.  

П2: Развитие на 

културния и 

природен 

потенциал на 

общината, като 

основа за 

Мерките, заложени в рамките на 

Приоритет 2 от ПИРО на община 

Казанлък са насочени към отключване 

и развитие на културния и 

туристически потенциал на общината. 

Предвидените в рамките на 

- разширяване на Етнографски 

комплекс „Кулата“;  

- изграждане на художествено 

фасадно осветление на значимите 

сградни комплекси в гр. Казанлък  
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целогодишен 

туризъм 

приоритета инвестиции са насочени 

към развитие на мрежата от 

туристически атракции, 

възстановяване и осигуряване на 

достъп до паметници и туристически 

обекти и тяхната интеграция в 

туристически продукти, опазване и 

развитие на културата и 

нематериалното културно наследство, 

последващо развитие на район 

„Долината на розите“ и инвестиции в 

подобряване на материалната база на 

културните институции, действащи на 

територията на общината.  

Положителните социално-

икономически ефекти от изпълнението 

на планираните мерки, включват:  

- Създаване на нови туристически 

продукти и услуги и принос за 

развитието на целогодишен 

туризъм на територията на 

общината.  

- Разнообразяване на възможностите 

за развитие на нови форми на 

туризъм.  

- Принос за духовното развитие, чрез 

опазване на материалното и 

нематериално културно-

историческо наследство.  

- Привличане на посетители, чрез 

създаване на разнообразни форми 

- създаване и маркетиране на 

продукт „Археологическо училище 

в Долината на тракийските царе“ и 

популяризиране на празниците в 

Долината на тракийските царе 

- изграждане на демонстрационна 

дестилерия за производство на 

розово масло и розова вода  

- разработване на специализиран 

туристически сайт „Посети 

Казанлък“, създаване на обща 

билетна карта за посещение на 

всички обекти в рамките на община 

Казанлък и изграждане на 

общинска система за наемане на 

велосипеди с цел туристическа 

обиколка на общината  

- проучване, експониране и 

социализация на късноантични и 

средновековни крепости в района 

на Бузовград и Крън 

- възстановяване, подобряване на 

достъпа и социализация на 

паметника на връх Бузлуджа и 

интегрирането му в туристическите 

маршрути и продукти 

- развитие на туристическия 

потенциал на яз. Копринка 

- популяризиране на крепостта 

„Твърдица“ 

- създаване на условия за развитие на 

хоби и спортен туризъм 
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на туризъм вкл. селски, културен, 

исторически, пешеходен и др.  

- Създаване на предпоставки за 

развитие на културата и 

разнообразяване на културния 

живот, което има пряк положителен 

ефект върху качеството на живот на 

местното население.  

- Създаване на предпоставки за 

развитие на нови индустрии, вкл. 

креативни такива, както и 

развитието на иновативни 

туристически продукти и услуги.  

- подобряване управлението на 

културните институти с оглед 

създаването на съвременен 

културен продукт 

- опазване и съхраняване на 

културните традиции и създаване 

на нови културни продукти  

- развитие на нематериалното 

културно наследство - фестивален 

туризъм в областта на розобера и 

розоваренето и популяризиране на 

специфични традиционни дейности 

- обновяване и развитие на 

материалната база на културните 

институти (РИМ, Художествена 

галерия, ЛХМ „Чудомир“, 

Общинска библиотека „Искра“ и 

др.)  

- реставрация и консервация на 

тракийски гробници в могилите 

„Голяма Арсеналка“, „Крън II“ и на 

разкритите тракийски гробници 

край с. Долно Изворово и с. 

Бузовград 

- ремонт, подобряване на 

енергийната ефективност, 

оборудване, въвеждане на нови 

технологии в читалищата и 

стимулиране на развитието им като 

териториални културни центрове 
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- създаване на Национален център за 

реставрация и консервация на 

недвижимо културно наследство 

Стратегическа цел 2: 

Подобряване на 

условията за живот и 

инвестиционната 

привлекателност на 

основа на подобряване 

на транспортната и 

цифрова свързаност, 

опазване на околната 

среда и адаптиране на 

общината към промените 

в климата. 

П3: Развитие на 

устойчива градска 

мобилност и 

подобряване на 

качеството на 

транспортната 

инфраструктура 

Стратегическа цел 2 е насочена към 

качествено подобрение на условията 

за живот на територията на общината 

чрез фокусирани инвестиции в 

транспортна и цифрова свързаност, 

опазване на околната среда и 

адаптация на общината към 

климатичните промени.  

В рамките на Приоритет 3, ПИРО 

включва мерки насочени към 

подобряване състоянието на 

общинските пътища и улици и достъпа 

до обектите и местата за туризъм, 

социалната и здравната 

инфраструктура. В средносрочен и 

дългосрочен план, подобни 

инвестиции ще допринесат за 

постигане не устойчиво интегрирано 

развитие на територията, чрез:  

- Подобряване на транспортната 

свързаност на територията на 

цялата община. 

- Създаване на по-добри условия и 

инфраструктура за развитие на 

бизнеса и подобряване на 

инвестиционната привлекателност 

на общината.  

- изграждане на транспортна връзка 

на източната част на гр. Казанлък с 

околовръстния път София-Бургас 

- реконструкция на общински път 

SZR2070 и изграждане на велоалея 

от гр. Казанлък до язовир Копринка 

- ремонт на четвъртокласна пътна 

инфраструктура и на общинска 

пътна мрежа 

- асфалтиране на улична мрежа в гр. 

Казанлък и другите населени места 

- изграждане на подземни, 

полуподземни и надземни паркинги 

и гаражи 

- благоустрояване на междублокови 

пространства  

- проектиране и изграждане на пътна, 

ВиК, ел. инфраструктура в 

местност „Старите лозя“ 

- реализиране на етап 3 на проект 

интегриран градски транспорт) 

- разработване на генерален план за 

организация на движението по 

пътищата 
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- Осигуряване на равен достъп за 

населението до услуги, вкл. и 

достъпа до обекти и места от 

общинско, регионално и 

национално значение, вкл. 

паметници на културата, места за 

туризъм и др.  

На следващо място, Приоритет 3 

предвижда мерки за модернизация на 

обществения и пътнически транспорт, 

развитие на алтернативни форми, 

подобряване на качеството на 

транспортните услуги и оптимизация 

на схемата за транспортно обслужване 

на населението. Основен акцент е 

развитието на екологични форми на 

транспорт и насърчаване използването 

на хибридни и електрически 

транспортни средства, което е основна 

предпоставка за развитие на устойчива 

градска мобилност и постигане на по-

добро качество на живот в контекста 

на подобряване на екологичното 

състояние и качеството на въздуха. В 

допълнение, инвестициите в рамките 

на този приоритет са насочени към 

задоволяване на специфичните нужди 

на бизнеса и местното население от 

качествени транспортни услуги.  
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П4: Подобряване 

на цифровата 

свързаност 

Приоритет 4 е изцяло насочен към 

подобряване на цифровата свързаност. 

Предвидените мерки са свързани с 

осигуряването на високоскоростен 

достъп до интернет, подкрепа на 

дигитализацията и подобряване 

сигурността на населението. 

Изпълнението на планираните мерки 

ще има пряк положителен ефект върху 

местното население, бизнеса и 

неправителствения сектор, чрез:  

- По-добра дигитална свързаност 

като предпоставка за развитие на 

по-качествени обществени услуги.  

- Създаване на по-добри условия за 

бизнес и предпоставки за развитие 

на дигитални бизнеси и бизнеси, 

базирани на знания.  

- Подобряване на достъпа до и 

качеството на обществените 

услуги, чрез дигитализация.  

- Повишаване на сигурността и 

опазването на обществения ред, 

чрез изграждане на модерни 

системи за видеонаблюдение. 

- изграждане на нови Wi-Fi точки за 

безплатен достъп на публични 

места в населените места и 

туристическите обекти 

- изграждане на контролен център за 

видеонаблюдение в общината и 

надграждане на съществуващата 

система за видеонаблюдение в 

населените маста и туристическите 

обекти в общината 

- създаване на цифрова 

инфраструктура, необходима 

предпоставка за осъществяване на 

цифровата трансформация 

П5: Опазване на 

околната среда и 

управление на 

ресурсите 

В рамките на Приоритет 5 са 

концентрирани инвестициите 

насочени към подобряване 

екологичното състояние на общината 

и по-добро управление на ресурсите. 

- ремонт, реконструкция и подмяна 

на водопроводните мрежи, 

довеждащите водопроводи, 

резервоари и помпени;  

- изграждане/доизграждане на 

колектори от населените места в 
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Предвидени са мерки, насочени към 

подобряване на водоснабдяването, 

намаляване на загубите при доставка 

на питейна вода, разширяване на 

канализационните мрежи и 

пречистването на отпадни води и 

подобряване на състоянието на 

източниците за водоснабдяване. Тези 

инвестиции са пряко свързани с 

подобряване на условията на живот на 

местното население и осигуряването 

на по-добър достъп до 

водоснабдителни услуги и услуги по 

отвеждане и пречистване на отпадни 

води. В допълнение, посочените мерки 

ще имат и пряк положителен ефект 

върху местния бизнес, с оглед 

осигуряването на пречиствателни 

услуги и минимизиране на негативния 

ефект от дейността на бизнеса върху 

околната среда. Не на последно място, 

мерките ще имат сериозен принос за 

подобряване на екологичното 

състояние на общината чрез по-добро 

управление на водните ресурси и 

намаляване на замърсяването на 

водните басейни.  

На следващо място са мерките, 

свързани с създаването на системи за 

ранно предупреждение за риск от 

наводнения, пожари, природни и други 

общината до ПСОВ Казанлък, 

изграждане на канализация и 

локални ПСОВ в населени места в 

общината и гр. Казанлък 

- подобряване експлоатационното 

състояние на водоизточниците за 

водоснабдяване и изграждане на 

нови 

- реконструкция и изграждане на 

енергоспестяващо улично 

осветление 

- изграждане на зарядни станции на 

обществени паркинги 

- въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сгради публична и 

частна общинска собственост; в 

държавни и общински 

образователни заведения, в сгради 

за предоставяне на социални услуги 

- внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в жилищен фонд 

- изграждане на ВЕИ и стимулиране 

на тяхното използване 

- изграждане на геотермални системи 

и инсталации 

- допълнително залесяване в 

активната туристическа зона и 

стимулирано изграждане на розови 

насаждения 

- корекция на река Енинска/Старата 

река и изграждане на защитни 

мостове 
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бедствия. Тази група мерки отразява 

амбицията на ПИРО да гарантира 

ефективно опазване на живота и 

собствеността на гражданите, чрез 

ефективно управление на риска от 

природни и други бедствия и 

осигуряването на система за ранно 

предупреждаване. Изграждането на 

системите за ранно предупреждаване 

ще има пряк положителен ефект върху 

гражданите и бизнеса, посредством 

създаването на условия за ранни 

реакции, опазването на ресурсите и 

собствеността и осигуряване на 

непрекъснатост на услугите в условия 

на бедствия.  

Приоритет 5 включва и мерки за 

повишаване на енергийната 

ефективност, както в публичния 

сектор, така и в жилищни сгради. 

Предвидени са и инвестиции в посока 

развитието на алтернативни източници 

на енергия и отопление. Реализацията 

на тези инвестиции е пряко насочена 

към по-ефективно управление на 

ресурсите и подобряване на 

цялостното екологично състояние на 

територията посредством значително 

намаляване на парниковите емисии и 

замърсяването на въздуха. В крайна 

сметка това ще има значителен принос 

- възстановяване на парк „Северен“ 

(парк „Стадиона“).  

- изграждане, реконструкция и 

обновяване на зелени пространства, 

изграждане на енергоспестяващо 

парково осветление, 

видеонаблюдение, кътове за спорт, 

отдих и игра, достъпна среда в 

населените места 

- възстановяване на зелени 

територии, унищожени в резултата 

на пожари, ветрове, насекоми, 

болести и други и разработване на 

лесоустройствен план на горските 

територии на община Казанлък 

- реализиране на втори етап на 

изграждане на площадка за 

компостиране  

- изграждане на депо за строителни 

отпадъци в имота на 

съществуващото, след приключване 

на рекултивацията му  

- разработване на програма за 

управление на отпадъците и на 

програма за опазване на околната 

среда 

- обновяване на автопарка на ОП 

„КД и ПИС“ 

- разширяване на приют за бездомни 

кучета и провеждане на кампании 
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за подобряване на качеството на живот 

на местното население.  

Не на последно място, приоритетът 

включва и мерки за оптимизация на 

управлението на отпадъците, 

одобряване на парковата среда и 

зелените площи в населените места, 

опазване и  по-добро управление на 

горските ресурси и подкрепа за 

животните.  

сред децата и младежите за 

хуманно отношение към животните 

Стратегическа цел 3: 

Подобряване на 

условията за развитие на 

спорта, на социалните и 

административните 

услуги, предоставяни от 

компетентна, отговорна 

и обърната към нуждите 

и очакванията на 

обществото общинска 

администрация 

П6: 

Модернизиране на 

социалната и 

здравната 

инфраструктура и 

подобряване на 

качеството на 

предлаганите 

услуги 

Приоритет 6 е насочен към развитие 

на социалната инфраструктура и 

инвестиции в подобряване на достъпа 

до социални и здравни услуги, както и 

създаване на алтернативи за 

свободното време на децата и младите 

хора.  

Инвестициите, планирани в рамките на 

Приоритет 6 ще имат пряк 

положителен социално-икономически 

ефект, върху гражданите и 

неправителствения сектор. Този ефект 

се изразява в:  

- Подобрен достъп до качествени 

здравни и социални услуги;  

- Достъп до програми за превенция 

на заболеваемостта;  

- Подобрени образователни услуги за 

населението и по-качествена 

работна ръка за бизнеса;  

- ремонт, оборудване и обзавеждане 

на МБАЛ „Христо Стамболски“ и 

ДКЦ  

- ремонтни дейности на всички 

здравни служби в населените места 

на община Казанлък  

- осигуряване на здравно обслужване 

на населението в населените места 

без функциониращи лекарски 

практики и на достъп лекарствени 

средства в по-малките населени 

места 

- профилактика на детското здраве в 

детски и образователни заведения и 

на социално значими заболявания  

- ремонт и доставка на ново 

оборудване за сградите и 

прилежащите дворни пространства 

на детските ясли на територията на 

общината 
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- Подобрени възможности за 

интеграция и реализация на хора с 

увреждания и хора от 

маргинализираните групи.  

- Развитие на спортната 

инфраструктура и подобряване на 

възможностите за физическа 

активност, което ще се отрази и на 

общия здравен статус на 

населението.  

- Развитие на младежкия сектор и 

сътрудничество с неправителствени 

организации.  

- доизграждане и разкриване на 

Академия за развитие на таланти в 

с. Розово 

- изграждане и оборудване на 

физкултурни салони в ППМГ 

„Никола Обрешков“ и ПХГ „Св. 

Св. Кирил и Методий“. 

- реконструкция на сградата на ПХГ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ 

- ремонт и реновация на спортните 

площадки и дворни пространства в 

детските градини и училищата  

- реконструкция и модернизация на 

сградата и прилежащото 

пространство на ПБ „Паниците“  

- реконструкция и модернизация на 

сградата и прилежащото дворно 

пространство на ПЦЛР „Св. Иван 

Рилски“ 

- ремонт и модернизация на сградата 

на Техническия колеж  

- Подобряване състоянието на 

сградите на Домове 1, 2 и 3  

- изграждане на Кризисен център за 

деца/лица, жертви на домашно 

насилие, трафик или друга форма 

на експлоатация. 

- подмяна оборудване, транспортни 

средства и разширяване на 

дейността на ОП „Кухня-майка в 

т.ч. дейност Детска млечна кухня” 
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- подмяна на ел. инсталация, 

оборудване и обзавеждане на 

сградите на ЦОП, ЦСРИ, приемна 

грижа, ДСП 

- предоставяне на социално-здравна 

услуга патронажна грижа за 

уязвими групи лица 

- изграждане на инфраструктура и 

разкриване на резидентни услуги за 

възрастни хора  

- създаване на Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми 

на деменция и техните семейства и 

на Дневен център за подкрепа на 

деца с тежки множествени 

увреждания и техните семейства 

- обновяване материалната база, 

ремонтни дейности по сграден 

фонд на Пенсионерски клубове на 

територията на община Казанлък 

- създаване и развитие на социални 

предприятия 

- реконструкция и ремонт на стадион 

„Севтополис“ и на Колодрума,  

- изграждане на спортни площадки  

П7: Развитие на 

капацитета на 

общинската 

администрация  

Приоритет 7 поставя фокуса върху 

развитието на капацитета на 

общинската администрация, което е 

основна предпоставка за насърчаване 

на местното развитие и създаване на 

по-добри условия за живот и развитие 

- дигитализация на общински 

регистри и архиви  

- развитие на електронното 

управление 

- създаване на специализирана 

информационна система, 
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на бизнес в община Казанлък. Сред 

планираните инвестиции, в рамките на 

приоритета са:  

- Дигитализация на администрацията 

– улеснен и бърз достъп до 

административни услуги и 

алтернативни канали за 

комуникация между 

администрацията, бизнеса и 

гражданите.  

- Квалификация и повишен 

капацитет на администрацията като 

основна предпоставка за качеството 

на предоставяните публични 

услуги.  

- Специфични инициативи за 

междуобщинско, междурегионално 

и международно сътрудничество и 

прилагане на партньорски подход 

при разработването на 

изпълнението на специфични 

политики.  

- Подобрен капацитет за 

стратегическо планиране и 

разработване на планови документ 

с оглед ефективно изпълнение на 

ПИРО и разработване на 

специфични стратегически 

документи на територията на 

общината.  

електронен регистър и портал за 

административни услуги  

- създаване и попълване на 

геоинформационна база данни и 

създаване на единна 

геоинформационна система,  

- повишаване капацитета на 

общинската администрация 

- реконструкция и разширяване на 

административни сгради и 

прилежащите им паркинг 

пространства и обновяване на 

оборудване и обзавеждане 

- насърчаване на взаимодействието 

между администрацията, 

гражданите и бизнеса 

 

  



 

7. Оценка на предвидените финансови ресурси за изпълнение на ПИРО 

Индикативната оценка на ресурсите, които са необходими за реализацията на ПИРО на 

община Казанлък 2021-2027 е представена в Индикативната финансова таблица – 

Приложение № 1 от ПИРО. Индикативната финансова таблица е съставена по образец, 

съобразно Приложение № 2от Методическите указания.  

Съгласно индикативната финансова таблица, ресурсите необходими за реализация на 

ПИРО възлизат на 485.54 млн. лева за целия период, като 93.16 % от тях са от външни 

източници (средства от ЕС, републикански бюджет и други източници), а 6.84 % от 

общинския бюджет.  

Следва да се отбележи, че средствата от ЕС, формират значителна част от необходимия 

ресурс – 69.82 %, което поставя изпълнението на ПИРО в зависимост от редица външни 

фактори, което от своя страна повишава риска от неизпълнение. В същото време, обаче, 

следва да се отбележи и факта, че общината не разполага с достатъчно собствен ресурс, за 

да подкрепи мащабните инициативи за развитие.  

Наблюдава се относително балансирано разпределение на планираните ресурси по 

Приоритети, като основната част е предоставена на приоритети, които са ресурсно 

интензивни като развитие на културния и природен потенциал на общината, развитие и 

подобряване качеството на транспортната инфраструктура, околна среда и екологична 

инфраструктура и инвестиции в социална и здравна инфраструктура.  

Разпределението на финансовите ресурси съответства, както на изводите на анализа, така и 

на разработената стратегическа рамка. Остойностяването на предвидените дейности би 

следвало да се направи на база желаните резултати. В случая е използван именно този 

подход: като база за изчисленията са използвани предвидените в матрицата с индикатори 

крайни стойности, които са заложени като целеви за края на седемгодишния планов период. 

В заключение, може да се каче, че обемът на предвидените финансови ресурси напълно 

съответства на предвидените за изпълнение проекти, което от своя страна е ключова 

предпоставка за ефективното и ефикасно постигане на заложените в ПИРО цели за 

развитие. Във финансовата индикативна таблица е спазен изцяло принципа на 



Извършване на предварителна оценка на социално-икономическото въздействие на План за интегрирано 

развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година 

 

39 

съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със 

средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници.  

8. Индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО  е основен инструмент 

за проследяване на степента на изпълнение на ПИРО и е изцяло съобразена с 

Методическите указания. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите и 

приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За 

целите на плана са използвани два вида индикатори: общи и специфични индикатори за 

резултат и индикатори за въздействие. Това позволява да се направи извод спрямо 

уместността и яснотата им. 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети за развитие на общината. По някои приоритети те се отнасят за 

предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на 

територията на общината. Дефинираните индикатори са количествено измерими и 

осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения 

при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в 

съответната област.  

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и стратегическите 

цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и 

политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на 

въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори.  

Матрицата на индикаторите за ПИРО на община Казанлък включва наименование на 

стратегическа цел и приоритет, мярка на индикатора; източник на информация, период на 

отчитане, базова и целева стойност. Подробно посочените индикатори са ясни, уместни, с 

достатъчен брой и възможности за информационно осигуряване. Така изготвената матрица 

позволява да се изготвят качествени междинна и последваща оценки на плана. 
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На база на извършения анализ на социално-икономическото състояние на целевата 

територия и предвид заложените в ПИРО индикатори за наблюдение и оценка на 

изпълнението може да се направят съответните изводи за въздействието на документа. 

Базовите и прогнозни стойности на ключовите индикатори позволяват да се сравнят и 

преценят очакваните социални и икономически ефекти и въздействия от реализацията на 

плана. 

9. Система за наблюдение и оценка. Комуникационна стратегия. 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие 

осигурява неговото ефективно изпълнение с оглед постигане на целите за интегрирано 

устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на 

планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на 

плана обхваща и Програмата за неговата реализация. При изготвянето на системата е 

спазена законодателната рамка и е развита вътрешна система за наблюдение, оценка и 

актуализация с конкретни механизми. 

За наблюдение на изпълнението на ПИРО се извършват междинна и последваща оценки. 

Оценката предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя 

осигурява на управлението механизми на контрол, чрез информация за разходите и за 

резултатите, подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от 

изпълнението на ПИРО, да го подобрят, като го преосмислят от гледна точка на заложените 

цели и приоритети и възможностите за тяхното реализиране. 

Чрез оценката се изяснява и ефектът от планираните дейности. Тя може да подобри също 

така и прозрачността в процеса на прилагане на плана и да насърчи повишаването на 

отговорността на властите пред широката общественост. 

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в изготвени редовни Годишни 

доклади. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват 

информация за изготвяне на междинната и последващата оценки. 

Успешното реализиране на ПИРО и постигането на амбициозните цели е немислимо без 

осигуряването на предпоставки за адекватно включване на съответните заинтересовани 
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страни и местното население на всички етапи от разработването и изпълнението на ПИРО. 

За тази цел, в рамките на ПИРО е разработена детайлна комуникационна стратегия.  

Разработената стратегия очертава общите и специфични цели с оглед прилагането на 

принципа на партньорство и сътрудничество в процеса на подготовка, съгласуване и 

изпълнение на плана. Комуникационните цели са ясни и насочени към осигуряване на 

максимална публичност и прозрачност, както и осигуряване на активно участие на всички 

заинтересовани страни в рамките на процеса на стратегическо планиране.  

В рамките на комуникационната стратегия, екипа по разработване на ПИРО внимателно е 

идентифицирал всички целеви групи и е определил тяхната роля и влияние на отделните 

етапи от разработването и изпълнението на ПИРО.  

На следващо място, Комуникационната стратегия идентифицира всеки един от етапите на 

разработване и изпълнение на ПИРО (вкл. съгласуване, оценка, актуализация). За всеки 

един от етапите, стратегията дава подробни предписания относно подходите за 

комуникация и включване на различните целеви групи и очертава конкретните 

комуникационни канали, с помощта на които да бъде осъществено прилагането на 

принципа на партньорство и сътрудничество.  

На последно място, Комуникационната стратегия представя подробен план за действие, 

който освен бъдещи комуникационни инициативи, включва и информация, относно 

проведените мероприятия в процеса на разработване на ПИРО.  

10. Заключение 

Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021- 2027 г. е разработен 

в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, приложимата 

подзаконова нормативна уредба и съгласно препоръките, изведени в Методическите 

указания. На лице е ясна вътрешна и външна съгласуваност на плана, видно от изведените 

изводи по раздели в Доклада от извършената предварителна оценка.  

В резултат на проведена предварителна оценка на социално-икономическото 

въздействие на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 
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2027 година, екипът, извършил оценката препоръчва приемането на ПИРО от 

Общински съвет – община Казанлък.  

 




