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интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общински съвет – Казанлък да се произнесе на 
заседанието през месец март 2022 година. 
 
МОТИВИ: 
Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година  е 
приет с Решение №577 от 20.12.2021 година  на Общински съвет – Казанлък. Планът за 
интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година (ПИРО) 
интегрира регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните 
проблеми, нужди и потенциали за развитие на общината. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона 
за регионално развитие, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за 
устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини и се разработва за времеви 
период от седем години.  
Съгласно чл.23 от ЗРР, кметът на общината ръководи, организира и контролира 
дейността по изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 
2021-2027 година. За отчитане изпълнението на ПИРО се изготвят годишни доклади за 
наблюдение като Общински съвет обсъжда и приема докладите по предложение на 
кмета.  
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Планът за интегрирано 
развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година се разработват ежегодно в 
началото на календарната година за отчитане на предходната.  
Наблюдението на изпълнението на стратегически документи за пространствено и 
регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на 
стратегическото планиране на регионално и пространствено развитие, програмирането, 
управлението и ресурсното им осигуряване.  
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. 
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие годишните доклади 
за наблюдението на изпълнението на ПИРО съдържа следната информация: 
 Общи условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в социално-

икономическите условия в общината; 



 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз 
основа на индикаторите за наблюдение; 

 Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО, в т.ч.: 

o Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване 
и анализ на данни; 

o Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през 
съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

o Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на ПИРО; 

o Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със 
секторните политики, планове и програми на територията на общината, 
включително мерки за ограничаване на изменението на климата и за 
адаптацията към вече настъпили промени;  

o Мерки за прилагане принципа на партньорство; 
o Резултати от извършени оценки към края на съответната година; 

 Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 
ПИРО  с размер на усвоените средства за отчетния период и източниците на 
тяхното финансиране; 

 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 
ПИРО. 

В началото на 2022 година е събрана информация, относно постигането на индикаторите 
от всички звена на общинска администрация, както и от официални статистически 
източници. На база на получената информация и съгласно Закона за регионално 
развитие, е изготвен Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на 
Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.   

 
 
С оглед изложеното предлагам на Общински съвет Казанлък следния, 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местно самоуправление и местната 
администрация и в изпълнение на чл.23 от Закона за регионално развитие, Общински 
съвет – Казанлък, 

 
РЕШИ:  

 
Одобрява Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на План за 
интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.  
 
Приложение: Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на План 
за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.  
 
 



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

 
 
 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА, 
Кмет на Община Казанлък 
 
 
 
Съгласувал:  
Лилия Цонкова - Заместник-кмет на Община Казанлък 
Здравко Балевски - Началник-отдел ПНОЧРиОП 
 
Изготвил: 
Веселина Димитрова - Младши експерт „Стратегическо планиране“ 
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Годишен доклад за 2021 година 

За наблюдение на изпълнението на План за интегрирано 
развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година 

 

I. ВЪВДЕНИЕ 
 

Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година  
е приет с Решение № 577 от 20.12.2021 година  на Общински съвет – Казанлък. Планът 
за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година (ПИРО) 
интегрира регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните 
проблеми, нужди и потенциали за развитие на общината. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона 
за регионално развитие, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за 
устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини и се разработва за времеви 
период от седем години.  

Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на общината ръководи, организира и контролира 
дейността по изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 
2021-2027 година. За отчитане изпълнението на ПИРО се изготвят годишни доклади за 
наблюдение като Общински съвет обсъжда и приема докладите по предложение на 
кмета.  

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Планът за интегрирано 
развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година се разработват ежегодно в 
началото на календарната година за отчитане на предходната.  

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

  Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие годишните 
доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО съдържа следната информация: 

 Общи условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в социално-
икономическите условия в общината; 

 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз 
основа на индикаторите за наблюдение; 

 Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО, в т.ч.: 

o Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване 
и анализ на данни; 

o Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през 
съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

o Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на ПИРО; 



o Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със 
секторните политики, планове и програми на територията на общината, 
включително мерки за ограничаване на изменението на климата и за 
адаптацията към вече настъпили промени;  

o Мерки за прилагане принципа на партньорство; 
o Резултати от извършени оценки към края на съответната година; 

 Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 
ПИРО  с размер на усвоените средства за отчетния период и източниците на 
тяхното финансиране; 

 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 
ПИРО. 
 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 И В ЧАСТНОСТ 
ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА 
 
 С цел да се очертаят социално-икономическите промени в община Казанлък към 
края на 2020 година, спрямо предходните години в настоящия доклад е направен 
кратък анализ, както следва: 

 

2.1 ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 Населението на община Казанлък, по данни на ГРАО към декември 2021 година, 
по настоящ адрес е 73 563 души. Отчита се намаление от 617 души от предишната 2020 
година. Процентното съотношение относно живущите в град Казанлък и останалите 
населени места в общината не се е променило. В общинския център – град Казанлък 
живеят 66,7% или 49 092 души от общото население. В населените места живеят 
останалите 33,3%, или 24 471 души, като най-висок брой живущи има в гр. Крън – 3 124 
души, с. Копринка – 2 560 души и с. Енина – 2298 души.  

Движението на населението в град Казанлък и населените места в общината за периода 
2014 – 2021 година е видна от следната графика: 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

2.2 ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 
 

 По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – град Казанлък към ноември 2021 година 
броят на икономически активните лица на територията на община Казанлък е 34 403 
души. Регистрираните безработни лица за община Казанлък са 1 038 души, като спрямо 
данните към края на 2020 година се отчита спад от 753 души. Равнището на безработица 
за община Казанлък към края на ноември 2021 година е 3,02%. Само в община Казанлък 
и Павел баня равнището на безработица е по-ниско от средното за страната – 4,82%. 

Във възрастовата структура към 30.11.2021 г. най-голям е относителният дял на 
безработните лица над 55 г. – 22,5%, следвани от групите от 35 г. до 39 г. и 40 г. до 44 г.– 
13,9%,  – 13,9%, както и от 45 г. до 49 г. – 13,3%. Към края на м. ноември се е увеличил 
делът на безработните в групите от 20 до 24 г., от 25 до 29 г., от 30 до 34 г., от 40 до 44 
г., от  50 г. до 54 г. и над 55 г. Най-голямо е увеличението в групата на безработните лица 
от 25 до 29 г., - 0,4 пункта в сравнение с предходния месец октомври 2021 г. 

Средната продължителност на престой на пазара на труда към 30.11.2021 г. е 2,4 
месеца  при 2,9 месеца за месеца октомври 2021 г., а през същия период на миналата 
година е била 5,1 месеца. 

 

2.3 СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
 

*Разделът е разработен на база данни от НСИ към края на 2020 година, поради липсата 
на данни към края на 2021 година към периода на изготвяне на доклада.  

За 2020 година по данни на НСИ на територията на община Казанлък 
функционират 3284 предприятия. Наблюдава се спад от 55 предприятия спрямо 2019 
година.  

Запазва се тенденцията в община Казанлък най-голям брой предприятия да 
развиват дейност „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. В този сектор 
функционират 1 304 фирми, последвани от сектор „Преработваща промишленост, където 
броят на фирмите е 408. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021
гр. Казанлък 50 446 49 899 49 764 49 651 50 053 49 922 49 416 49 092
населени места 26 020 25 958 25 814 25 639 25 225 24 862 24 764 24 471
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Таблица 1. Групи предприятия според икономически дейности 

Икономически дейности 
Брой 

предприятия 

2019 г. 

Брой 
предприятия 

2020 г. 

Ръст / 
Спад 

Селско, горско и рибно стопанство 117 115 -2 

Добивна промишленост … … … 

Преработваща промишленост 437 408 -29 

Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

13 19 +6 

Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

… … … 

Строителство 146 149 +3 

Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 1329 1304 +25 

Транспорт, складиране и пощи 105 109 +4 

Хотелиерство и ресторантьорство 186 200 +14 

Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

82 78 -4 

Операции с недвижими имоти 121 120 -1 

Професионални дейности и научни 
изследвания 273 266 -7 

Административни и спомагателни 
дейности 72 70 -2 

Образование 22 21 -1 

Хуманно здравеопазване и социална 
работа 154 157 +3 

Култура, спорт и развлечения 31 26 -5 

Други дейности 237 230 -7 

 

 



 Заетите лица в община Казанлък към декември 2020 година също бележат спад от 
2772 души породил се от въздействието, което оказа усложнената епидемична 
обстановка по повод заболяването COVID-19. Приходите от дейността на предприятията 
от друга страна бележат ръст от 1 527 хил. лв.  

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ 
 

Главната стратегическа цел на развитието на община Казанлък за периода 2021-
2027 година е: „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”.  

Главната стратегическа цел  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. 

 Изпълнението на Главната цел се основава на принципа за партньорство между 
всички институции, заинтересовани страни и гражданското общество, и принципа за 
координация между управленските звена на всички равнища, отговорни за постигането 
на очакваното състояние на общината към края на плановия хоризонт - 2027 година.  

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. 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.  

 С подбраните специфични количествени индикатори за наблюдение се отчита 
постигнатия напредък за 2021 година по изпълнението на специфичните цели и 
приоритети за развитие на община Казанлък, както следва: 

 

 



ПРИОРИТЕТ 1 – ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПОВИШАВАНЕ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА 
 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Мярка Индикатор Мерна 
единица 

Стойност 
2021 

Целева 
стойност 

Мярка 1.1.1. Развитие на Индустриална 
зона Казанлък 

Рехабилитирани 
площи Кв. м. 0 кв. м. 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/парале
лки, включени в 
дуално 
образование 

Брой 

238 

 

 

2 
училища/10 
паралелки 

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 0 бр. 2 

Мярка 1.1.4. Технологично обновяване 
на производствените дейности и 
развитие на бизнес инфраструктурата 

Проекти за 
обновяване на 
производството 

Брой 1 бр. 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 Стартирана 
дейност 5 

Мярка 1.1.6. Модернизиране на 
инфраструктурата и подкрепа на 
изследователската дейност 

Проекти/инициат
иви в подкрепа 
на 
изследователскат
а дейност 

Брой 0 бр. 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 0 бр. 3 

Мярка 1.1.8. Развитие на малък и среден 
бизнес 

Инициативи за 
подкрепа Брой 0 бр. 1 

Мярка 1.1.9 Повишаване на 
инвестиционния интерес към община 
Казанлък 

Инициативи/про
екти/събития Брой Стартирана 

дейност 2 

 



1.2. Обхванати ученици в дуално образование и училища, включени в дуално 
образование / 238 бр. /  

От учебната 2020/2021 г. дуалното образование е въведено и в Профилираната 
природноматематическа 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 

През учебната 2020 – 2021 г.  в ПГ „Иван Хаджиенов“ 225 ученици се обучават в 
10 паралелки в дуално обучение.  

1.4. Проекти за обновяване на производството / + 1 бр. / 
 

Към края на 2021 година е приключил проект „Ваучерна схема за предоставяне 
на услуги за информационни и комуникационни технологии“, изпълняван от "Сеон 
ЕООД" по Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 

1.5. Стопанства за производство на етерични масла / стартирана дейност/  

 По данни от Търговско-промишлена палата – гр. Казанлък през 2021 година 26 
физически лица са регистрирали стартиране на дейности в сектор „Отглеждане на 
подправки, етеричномаслени и лечебни растения“.  

 Допълнително, по данни на ИСУН 2020, през 2021 година са стартирали 6 проекта 
за отглеждане на етерично - маслени култури по Програма за развитие на селските 
райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 

1.9. Инициативи за повишаване на инвестиционния интерес към община 
Казанлък 

 С Решение № 1116/25.07.2019 г. Общински съвет-Казанлък учредява Еднолично 
дружество с ограничена отговорност с наименование „Индустриална зона-Казанлък“ 
ЕООД. 

 Предмет на дейност на дружеството е изграждане, управление и развитие на 
индустриални зони, отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, 
консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителството и 
посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която 
няма изрична законова забрана.  

 Поради спецификата на дейността си „Индустриална зона-Казанлък“ ЕООД може 
да реализира приход само от продажба на терени на инвеститори и до 31 декември 2021 
година няма продажби.  

Обособяването на Индустриалната зона ще увеличи възможностите за 
инвестиции и производствени инициативи.  



ПРИОРИТЕТ 2 – РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ И ПРИРОДЕН ПОТЕНЦИЛ НА 
ОБЩИНАТА, КАТО ОСНОВА НА ЦЕЛЕГОДИШЕН ТУРИЗЪМ 
 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Мярка Индикатор Мерна 
единица Стойност 2021 Целева 

стойност 

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  

 

Брой Стартирана 
дейност 2 

Мярка 1.2.2. Възстановяване, 
подобряване на достъпа и 
социализация на паметника на връх 
Бузлуджа и интегрирането му в 
туристическите маршрути и 
продукти 

Проекти/инициат
иви за 
популяризиране 
на дестинацията  

 

Брой Стартирана 
дейност 

 

1 

 

 

Мярка 1.2.3. Развитие на 
туристическия потенциал на язовир 
Копринка 

Проекти/инициат
иви за 
популяризиране 
на дестинацията  

Брой Стартирана 
дейност 1 

Мярка 1.2.4 Създаване на условия 
за развитие на хоби и спортен 
туризъм 

Организации, 
предлагащи 
услуги за хоби и 
спортен туризъм 

Брой 0 бр. 2 

Мярка 1.2.5 Модернизиране на 
културните институти за 
предоставяне на конкурентен 
туристически продукт 

Проекти/инициат
иви 
модернизиране на 
културни 
институти 

Брой Стартирана 
дейност 3 

Мярка 1.2.6 Развитие на 
нематериалното културно 
наследство 

Проекти/инициат
иви/фестивали 
свързани с 
нематериалното 
културно 
наследство 

Брой Стартирана 
дейност 5 

Мярка 1.2.7 Развитие на 
туристически район „Долината на 
розите“ 

Проекти/инициат
иви/събития за 
развитие на 
туристически 
район „Долината 
на розите“ 

Брой Стартирала 
дейност 1 

Мярка 1.2.8. Обновяване и развитие 
на материалната база на културните 
институти 

Ремонтирани/рено
вирани културни 
институти 

Брой 0 бр.  4 

 



2.1. Обновени и създадени нови туристически атракции и обекти /стартирана 
дейност/ 

 По време на Празниците в Долината на тракийските царе през 2021 година за пръв 
на открита сцена на брега на древния тракийски град Севтополис на язовир „Копринка“ 
са проведени грандизони спектакли съвместно с Старозагорската опера. Събитията 
провокираха голям интерес в цялата страна и превърнаха Празниците в долината на 
тракийските царе от градски чесвания до туристически продукт, привличаш гости от 
цяла България.  

Проект „Светът на траките“, одобрен и финансиран по Процедура BG16RFOP001-6.002 
„Развитие на туристическите атракции“, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и чрез Фонд за устойчиви градове 
(ФУГ) продължава своето изпълнение. Проектът включва строително-монтажни 
дейности по три обекта – вече изградената велоалея от гр. Крън до гр. Шипка, 
консервационно-реставрационни работи по Тракийска гробница и култов комплекс 
„Оструша“, които са пред завършване и изграждане на туристически комплекс, който е 
в процес на строителство. Проектът предвижда и доставки на обзавеждане и оборудване, 
в т.ч. доставка и монтаж на макет на древния град Севтополис. Проектът се изпълнява 
чрез комбинирано финансиране на БФП и финансов инструмент – кредит от ФУГ. Общ 
бюджет 8 657 364,83 лв., в т.ч.: БФП - 6 735 429,83 лв. и ФУГ- 1 921 935,00 лв. 

2.2. Проекти/инициативи за популяризиране на дестинация „Бузлуджа“ 
/стартирана дейност/  

На 22 юли 2021 г. в Исторически музей „Искра“ под патронажа на Община 
Казанлък се проведе международната конференция, посветена на Дома-паметник на 
връх Бузлуджа и дисонантното наследство „В действие: Следвоенно архитектурно и 
художествено наследство в Централна и Източна Европа - интегрирани подходи към 
дисонантните обекти“. Организатори на събитието бяха: Международният съвет за 
паметниците на културата и забележителните места в България и Германия ИКОМОС, 
Фондация „Проект Бузлуджа“, в партньорство с утвърдени академични и професионални 
организации в сферата на културното наследство и повече от 30 международни експерти 
от осем държави участници. В рамките на два дни учени от цял свят и организаторите 
обменяха идеи за бъдещето на впечатляващия за модернизма на 20 век Дом-паметник на 
връх Бузлуджа. 

Община Казанлък е партньор в програмата „Градски дневен ред“  в сферата на 
културното наследство и по-конкретно дисонантното (противоречиво) наследство. 
Пример за такъв тип обект в Долината на розите и на тракийските царе е монументът 
Бузлуджа. Специалистите определят тази нова категория като важна за случаи на 
културно наследство, които попадат не в зоната на безпроблемното наследяване, а в 
зоната на обществените несъгласия, конфликти, противопоставяния и дискусии.  

Градският дневен ред е основен инструмент на Европейския съюз за бъдещото 
развитие на европейските градове като главен двигател на растеж във всички сфери на 
живота. 

 



В рамките на инициативата за опазване на архитектурно наследство „Keeping it 
Modern“ от Фондация „Гети“, паметникът Бузлуджа получи финансиране от 185 000 
долара за изготвяне на „План за опазване и управление“. Направените задълбочени 
конструктивни и технически експертизи показват, че сградата може да бъде опазена и че 
първата най-неотложна дейност е стабилизирането на съществуващите стенни мозайки, 
които са силно застрашени и се нуждаят от спешни мерки, за да не бъдат безвъзвратно 
загубени. Благодарение на направените проучвания Бузлуджа спечели нови 60 000 
долара за укрепване на мозайките. Проектът се координира от фондация „Проект 
Бузлуджа“ под ръководството на ИКОМОС Германия и с участието на реставратори от 
общо пет европейски университета: Националната художествена академия в София, 
Академията по изкуствата (АМТИИ) в Пловдив, Техническия университет в Мюнхен, 
Университета по приложни изкуства в Берн и Академията по изящни изкуства в Дрезден, 
както и неправителствената организация Диадрасис от Атина.   

2.3. Проекти/инициативи за популяризиране на дестинация „Копринка“ 
/стартирана дейност/ 

 Язовир „Копринка“ бе популяризиран като туристическа дестинация в рамките на 
Празниците на тракийските царе през 2021 година. (Индикатор 2.1 Обновени и създадени 
нови туристически атракции и обекти) 

2.5 Проекти/инициативи модернизиране на културни институти /стартирана 
дейност/ 

 Проект „Укрепване на сградата и ремонт на покрива на Читалище „Светлина 
1861“, гр. Шипка“ е финансиран от Министерството на културата по Програма за 
предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и 
реставрацията на недвижимите културни ценности. Министерство на културата 
финансира първи етап от необходимите спасителни работи, чрез който се 
предотвратява срутване на сградата на Читалище „Светлина 1861“, в гр. Шипка - 
недвижимата културна ценност с категория „местно значение“. Дейностите по 
проекта са финансирани със 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 97 
900,08 лв. с ДДС. След изпълнение на най-спешните строителни дейности, 
предстои да се изпълнят поредица от реставрационно – консервационни работи 
по недвижимата културна ценност. Като втори етап са изведени дейности за 
подновяване на дограмата и възстановяване на фасадата на сградата. За 
реализацията на втори етап е депозиран проект за финансиране към 
Министерство на културата. На следващ трети етап се предвижда вътрешно 
възстановяване на сградата. 

2.6 Проекти/инициативи/фестивали свързани с нематериалното културно 
наследство /стартирала дейност/ 

 Община Казанлък подкрепя нематериалното културно наследство и традиции в 
района чрез културния си календар. Фокус е създаването на условия за подпомагане и 
развитие на културните процеси на творческите иновации, както и на съхраняване на 
традициите и българската национална идентичност. 

 



 Община Казанлък продължава и да подкрепя и популяризира казанлъшките 
творци. Някои от дейностите включват: 

 Финансират се изданията на списание „Кула“, което е емблематично за Казанлък 
и културния живот в града ни. 

 Подкрепя се творческата поредица за българска поезия „Очи в очи“. 
 Подпомага се реализацията на традиционни за града ни конкурси, културни 

поредици, местни фестивали и празници. 

Открита сцена на брега на древния тракийски град Севтополис на язовир „Копринка“ с 
проведените грандизони спектакли съвместно с Старозагорската опера също подкрепят 
развитието на нематериално културно наследство в Община Казанлък. 

2.7. Проекти/инициативи/събития за развитие на туристически район „Долината на 
розите“ 

Организацията за управление на туристически район „Долината на розите“ 
продължава своето утвърждаване като предпоставка за развитие на конкурентоспособен 
туризъм, провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с 
териториалните особености и спецификата на различните части от страната и 
осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите 
райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на 
вътрешния, така и на международния пазар. В тази връзка през август 2021 година беше 
проведена среща в Министерство на туризма, свързана с промени в Закона за туризма и 
обсъждане на предстоящи дейности по Проект „Повишаване на капацитета на МСП в 
сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на ОУТР“ и 
Проект „Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“. В 
началото на септември 2021 чрез онлайн гласуване бяха избрани и приети лого и слоган 
на туристически район „Долината на розите“. На 11 ноември 2021 в онлайн формат се 
проведе Общо събрание на Организацията за управление на туристически район 
„Долината на розите“. По време на събранието се прие маркетингова стратегия на 
туристически район „Долината на розите“ 2021-2024, разработена по проект 
BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез 
оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на 
Туристическите Райони ОУТР“. Приемането на Маркетинговата стратегия е една от 
задължителните предпоставки, за да може да се регулира бъдещата възможност за 
финансиране на района и на заложените дейности в плана към стратегията. Понастоящем 
членовете на ОУТР „Долината на розите“ са 28, които включват: Община Казанлък, 
Община Гурково, ПГЛПТ гр. Казанлък, Община Чавдар, Община Павел баня, Община 
Хисаря, Община Панагюрище, Музей на фотографията и съвременните визуални 
изкуства – гр. Казанлък, Художествена галерия Казанлък, Сдружение на хотелиерите и 
ресторантьорите в Казанлък, „Кингс Валей“ ЕООД, НПМ "Шипка-Бузлуджа“, ЛХМ 
„Чудомир“, РИМ Сливен, Дирекция Музеи – Копривщица, Община Копривщица, 
Община Стрелча, Община Мъглиж, „Дамасцена“ ЕООД, Община Челопеч, Община 
Сопот, Община Сливен, Община Пирдоп, Исторически музей „Искра“ – гр. Казанлък, 
ТД „Орела 1935“, Областна администрация Сливен, ТД „100-те войводи“ - гр. Сливен, 
Община Николаево. 



 

ПРИОРИТЕТ 3 - РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И 
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Мярка Индикатор Мерна 
единица 

Стойност 
2021 

Целева 
стойност 

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 

 

Текущи 
ремонтни 
дейности 

 

 

0 бр.  

 

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 

8,5 км 

 

 

0 бр. 

 

 

Стартирана 
дейност 

 

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 1 1 

3.2 Изградена мрежа от велоалеи /8,5 км./, Обновен автобусен парк, Осигурени 
атракционни транспортни средства /стартирана дейност/ 

С постановление на Министерски съвет № 382 от 18.12.2020 г. Е осигурено 
финансиране в размер на 450 000 лв. и са изпълнени през тази година следните обекти: 

 Ремонт на велоалеи на територията на община Казанлък – 450 000 лв. с обща 
дължина – 8,5 км  

o Велоалея Казанлък – с. Овощник 
o Велоалея Казанлък – с. Бузовград 
o Велоалея Казанлък – „Крънско ханче“ 



За да направи по-приятни разходките на жителите и гостите на Казанлък, през лятото 
на 2021 годида в град Казанлък се движеха две атракционни влакчета.  

3.3 Изготвени планови документи и проучвания за прилагане на план за 
организация на движението / 1 бр. / 

 Със Заповед № 2399 / 23.12.2021 г. на кмета на община Казанлък е одобрен 
Генерален план за организация на движението на територията на гр. Казанлък. Целите 
на плана са: 

 да се повиши проводимостта на автомобилното движение по основните пътни 
артерии на територията на общината; 

 да се въведе еднопосочност при улици, които са подходящи за тази цел; 
 да се оцени и актуализира знаковото стопанство; 
 да се оценят и анализират местата за паркиране. 

ПРИОРИТЕТ 4 - ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ 
ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Мярка Индикатор Мерна 
единица 

Стойност 
2021 

Целева 
стойност 

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 
 

0 бр. 
2 

Мярка 2.4.2. Развитие на 
информационно общество и 
подкрепа за дигитализация 

Изграден контролен 
център за 
видеонаблюдение 

 

Проекти/Обучения/
инициативи за 
насърчаване/подобр
яване на цифровата 
грамотност и 
умения 

Предоставяни 
цифрови услуги от 
общината 

Брой 

 

 

 

Брой  

 

 

 

Брой 

Стартирана 
дейност 

 

0 бр. 

 

 

0 бр.  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

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 

0 бр. 

 

 

 

0 бр. 

5 

 

 

 

1 

 



4.1 Изграден контролен център за видеонаблюдение / стартирана дейност / 

Община Казанлък изпълнява проект „Интегриран контролен център за 
видеонаблюдение“ по програмата за глобално сътрудничество K-City Network 2021. 
Проектът се финансира със средства от правителството на Република Корея, 
Министерството на земите, инфраструктурата и транспорта. Проектът има за цел да 
спомогне за създаване на по-ефикасна и по-безопасна среда за гражданите с 
възможностите на иновативни „умни“ решения за подобряване на качеството на живот. 
В рамките на проекта ще бъде изготвен план и предпроектно проучване относно 
възможността за откриване на Интегриран контролен център за видеонаблюдение в град 
Казанлък. Планът ще отчете изисквания, идентифицирани проблеми и нужди за 
осигуряване на по-безопасна градска среда. В рамките на проекта ще бъде разработено 
конкретно интелигентно решение. Като част от проекта се предвижда и споделяне и 
разпространяване на най-добрите технологии и практики от страните партньори. 

 

ПРИОРИТЕТ 5 - ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА 
РЕСУРСИТЕ 
 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Мярка Индикатор Мерна 
единица Стойност 2021 Целева 

стойност 

Мярка 2.5.1. Подмяна на 
водопроводи и намаляване на 
загубите при доставката на 
питейна вода 

Населени места с 
обновена 
водопроводна мрежа 

Брой Стартирала 
дейност  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 Стартирана 
дейност 

 

5 

 

 

Мярка 2.5.3. Подобряване 
експлоатационното състояние на 
водоизточниците за 
водоснабдяване и изграждане на 
нови 

Подобрени/изградени 
нови водоизточници Брой 0 бр. 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 0 бр. 1 

Мярка 2.5.5. Повишаване на 
енергийната ефективност в 
публичния сектор, изграждане на 
енергийно ефективно осветление 
на населените места, на зарядни 

Сгради публична 
собственост с 
подобрени енергийни 
характеристики 

Населени места с 
обновено осветление 

Брой 

2 бр. 

 

0 бр. 

 

3 

 

 

5 



станции и паркоместа за 
електромобили 

Изградени зарядни 
станции 

Изградени паркоместа 
за електромобили 

0 бр.  

 

0 бр.  

 

 

1 

 

2 

Мярка 2.5.6. Повишаване на 
енергийната ефективност на 
жилищни сгради 

Жилища с подобрени 
енергийни 
характеристики 

Брой 0 бр.  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 

0 бр.  

 

 

0 бр.  

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 0 бр. 10 

Мярка 2.5.9. Опазване и 
подобряване управлението на 
горите и горските ресурси 

Изготвен 
лесоустройствен план Брой 0 бр.  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 

0 бр. 

 

 

 

0 бр.  

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. Км. 

 

Брой 

 

Брой 

0 кв. км. 

 

656 бр. 

 

0 бр.  

100 

 

100 

 

1 

 

 



5.1 Населени места с обновена водопроводна мрежа / стартирала дейност /  

През 2022 година започва поетапна работа на „ВИК“ ЕООД Стара Загора по 
подмяна на водопроводна и канализационна мрежа в Казанлък по проект: „Изграждане 
на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД Стара 
Загора“, с подобект „Реконструкция на вътрешно разпределителната водопроводна 
мрежа на град Казанлък в три зони“. Проектът е финансиран по Оперативна програма 
„Околна среда“ 2014 – 2020. 

5.2 Населени места с обновена канализационна мрежа и достъп до ПСОВ 
/стартирана дейност/ 

Община Казанлък изпълни проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията 
на гр. Крън - Етап I, Втори подетап: Изграждане на отливен канал от Преливник до 
заустване в р. Кривата вада; Колектор за разредени битови води от Преливник до същ. 
РШ; Част от Гл. колектор 1 - от о.к. 300 до о.к. 244“ – Извършването на строително-
монтажни дейности по проекта приключи през 2021 година, с което се завърши още един 
етап от изграждането на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън за реализиране 
на оптимално решение за пречистване и отвеждане на отпадъчни води. Финансирането 
по втория подетап е на стойност 1 944 000,00 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова 
помош от ПУДООС. 

5.5 Сгради публична собственост с подобрени енергийни характеристики / 2 бр. / 

През юли 2021 г. се завърши проект „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на ДКЦ – Поликлиника, гр. Казанлък“, финансиран от Национален 
доверителен екофонд. Дейностите по проекта включват строително-ремонтни дейности 
за цялата сграда с цел намаляване емисиите на парниковите газове и повишаване 
енергийната ефективност на ДКЦ – Поликлиника, гр. Казанлък. Пакетът от реализирани 
дейности включва топлоизолиране на фасади, топлоизолиране и цялостно реновиране на 
покрив, подмяна на дограма, подмяна на осветителни тела в общите части на сградата и 
осигуряване на пожарната безопасност на сградата. Общата стойност на проекта е 800 
896,68 лв. 

Завършен е и ремонтът на ДГ No 17 “Славейче”, включен в Инвестиционната 
програма на Община Казанлък - Внедряване на мерки за енергийна ефективност, Етап 2, 
който включва подмяна на дограма и топлоизолация на северен и източен корпус, 
хидроизолация на трите тераси на 2 етаж и подмяна на плочките на стълбищата към 
входовете на всички 5 групи. Ремонтът възлиза на 138 495 лв. 

5.11 Модернизиране на общински приют за бездомни кучета, Чипирани/кастрирани 
кучета, Кампании в защита на животните 

През 2021 година  фондацията Animal Hope Bulgaria – Казанлък е извършила 
следните дейности: 

 По проект „Кастрации с доплащане” са кастрирани 156 котки. Проектът е 
осъществен със съдействието на партньорски организации; 

 Кампании за кастрации пролет и есен в общинския приют осъществена с 
партньорски организации - кастрирани над 500 животни 



 

ПРИОРИТЕТ 6 - МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА 
ИНФРАСТРУКТУРА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ 
УСЛУГИ 
 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Мярка Индикатор Мерна 
единица Стойност 2021 Целева 

стойност 

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 

1 бр. 

 

 

800 896,68 лв. 

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  

Брой  

 

 

Брой 

0 бр. 

 

 

20 бр.  

15 

 

 

10 

Мярка 3.6.3. Осъществяване на 
превенция от заболеваемост и 
подобряване на здравните услуги 

Проекти/инициативи 
за превенция Брой 3 бр.  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 

Стартирана 
дейност / 
Текущи 

дейности 

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 

 

 Стартирана 
дейност / 
Текущи 

дейности 

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 

Стартирана 
дейност / 
Текущи 

дейности  

 

2 бр.  

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 

 

Стартирана 
дейност 

 

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 0 бр.  1 

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 0 бр.  3 

Мярка 3.6.10 Развитие на 
младежки дейности и подкрепа за 
младежка активност Проекти/инициативи 

за младежки дейности  

 
Брой 

 

Стартирана 
дейност / 
Текущи 

дейности 

  

2 

 

6.1 Ремонтирани здравни заведения / 1 бр. / , привлечени средства за модернизация 
и оборудване 

 Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКЦ – Поликлиника, 
гр. Казанлък“, финансиран от Национален доверителен екофонд - общата 
стойност на проекта е 800 896,68 лв. 

 

6.2 Населени места с осигурени лекарски практики, населени места с осигурен 
достъп до лекарствени средства / 20 бр. /  

Община Казанлък изпълнява проект № BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна 
грижа + в община Казанлък“ се изпълнява по процедура BG05M9OP001-6.002 
,,Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020. Общата стойност на проекта е 824 365,40 лв., което представлява 100% 
безвъзмездна финансова помощ. Целта на проекта е да осигури подкрепа чрез 
предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги 
в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от 
държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. В рамките на проекта 
се извършват доставки до домовете на хората в всички населени места в общината, като 
храната и лекарствата се закупуват със средства на нуждаещите се. 



6.3 Проекти/инициативи за превенция от заболеваемост и подобряване на 
здравните услуги / 3 бр. /  

През 2021 година са изпълнени следните инициативи: 

 С подкрепата на община Казанлък Лайънс клуб – Видин съвместно с всички 
Лайънс клубове в България, Българска Асоциация Диабет, Българско Национално 
Сдружение по Детска Ендокринология изпълни проект „ България срещу 
диабета“ на 04.07.2021 г. на площад „Севтополис“ срещу Информационен център. 
Всеки присъстващ беше запознат с опасностите от диабет. 

 На 09.06.2021 г. Община Казанлък организира Национална скринингова кампания 
за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българско дружество по 
офталмология и Байер България в Казанлък, които прегледаха и консултираха 
безплатно над 50 деца и 50 лица в надтрудоспособна възраст. 

 Закупен мобилен зрителен скринингов апарат от бюджета на община Казанлък в 
размер на 16 644 лв. с ДДС.  С помощта на апарата ще се извършва профилактика 
на детското здраве в детските заведения с цел своевременно откриване на 
проблеми при децата.  

6.4 Ремонтирани и обновени детски ясли / стартирана дейност /  

Със заложените средства в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 
2021 г. бяха извършени редица дейности за обновяване на инфраструктурата в четирите 
детски ясли в град Казанлък: 

 ДДЯ № 4 „Пролет“ – вътрешният двор на яслата е изцяло реновиран. Изградена е 
и нова детска площадка с нови съоръжения за игра, която е трета такава за яслата. 
Обновен е и кухненският блок. Извършените разходи са на стойност 33 700 лв. 

 ДДЯ № 5 „Детелина“ – изцяло изградени са две нови детски площадки, поставени 
са нови съоръжения за игра. Стойността на разходваните средства е 34 500 лв. 

 ДДЯ № 6 „Надежда“ – изградена е изцяло нова детска площадка, поставени са 
нови детски съоръжения за сумата от 14 900 лв. Подменен е отоплителният котел 
и е газифицирана сградата. Ремонтирана и разширена е „топлата“ връзка между 
двете „крила“ на сградата, с идеята обособеното пространство да се използва за 
провеждане на детски тържества. Ремонтът е на стойност 57 700 лв. 

 ДДЯ № 8 „Васил Левски“ - изградени са две напълно нови площадки за игра, 
поставени са нови детски съоръжения, подновени са всички алеи в двора на 
яслата, на обща стойност 48 000 лв. Извършен е ремонт и на терасата на първия 
етаж на сградата за сумата от 14 000 лв. 

6.5 Ремонтирани и обновени обекти/сгради на образователна инфраструктура и 
прилежащи дворни пространства / стартирани дейности /  

През отчетния период със средства от Община Казанлък, със собствени средства 
на институциите, както и със средства по Национални програми и проекти се извършиха 
следните ремонтни дейности, подобрения на средата и условията, изграждане на 
съоръжения и реконструкции в училища и детски градини: 

 

 



В детските градини: 

 Ремонт на покривна конструкция и хидроизолация на покрив на сградата на 
филиала на ДГ № 18 „Пчелица” в село Бузовград на стойност 6500 лв. и 
закупуване на 4 бр. климатици за занималните във филиала със сумата от 4800 лв. 
Поставено е комбинирано детско съоръжение за игра в двора на централна сграда 
- на стойност 2800 лв. 

 Извършен ремонт на отоплителната инсталация, подмяна на дограмата и на 
настилката в групите във филиала на ДГ № 1„Здравец” в село Енина. Закупени са 
нови легла за децата в яслената група. Преоборудвани и обновени са и разливните 
помещения във всяка група. Ремонт е направен и във филиала на градината в с. 
Долно Изворово. Обща стойност на ремонтните дейности - 40 000 лв. 

 В ДГ № 3 “Теменуга” децата започнаха новата учебна година с две изцяло 
обновени детски площадки с нови съоръжения и ударопоглъщаща настилка , на 
обща стойност от 20 000 лв. Подменени са леглата на една от групите. Закупени 
са нови гардеробчета на две групи. 

 В ДГ № 6 „Еделвайс” в Казанлък се извърши ремонтът на покрива на 
пристройката към централна сграда на стойност от 7000 лв. 

 В ДГ № 8 „Юрий Гагарин” е сменена изцяло подовата настилка на всички 
помещения в сградата. Старият балатум е заменен с ламиниран паркет. Обща 
стойност – 19 000 лв. Реновирана е и още една площадка за игра в детската 
градина, на стойност 10 000 лв. 

 Във филиала на ДГ № 9 “Слънчице” в с. Черганово е сменена дограмата в 
спалното помещение и в занималнята за игра, боядисани са помещения, като 
ремонтните дейности възлизат на 6700 лв. За централна сграда са закупени 4 бр. 
лаптопи, 2 проектора, стойки и флипчарт на стойност 6000 лв. Поставено е 
комбинирано детско съоръжение за игра в двора на централна сграда за сумата от 
2500 лв.  

 Изградена е нова детска площадка за игра с ново съоръжение в двора на ДГ № 13 
“Мечо Пух”, гр. Казанлък, на стойност 6000 лв. Сменени са вратите на девет 
занимални, а в две санитарни помещения частично са подменени плочките и 
мивките, както и ВиК инсталацията. Закупени са нови гардеробчета за една от 
групите, а в други две са поставени нови щори на прозорците. Оформени са кътове 
за т.нар. “тихи игри” за децата със СОП. Във филиала в с. Хаджидимитрово е 
обособен кабинет за специалистите от Екипа за подкрепа - психолог, логопед и 
ресурсен учител, който е изцяло обзаведен и оборудван с необходимите 
материали и дидактични средства за осигуряване на допълнителна подкрепа на 
децата със специални потребности. 

 Частичен ремонт на физкултурен салон в ДГ № 2 “Снежанка”, гр. Казанлък на 
стойност 5000 лв., изграждане на детска площадка във вътрешния двор на 
детската градина на стойност 5000 лв. и закупени 2 бр. компютри на стойност 
4000 лв. 

 Завършен е ремонтът на ДГ № 17 “Славейче”, включен в Инвестиционната 
програма на Община Казанлък - Внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
Етап 2, който включва подмяна на дограма и топлоизолация на северен и източен 
корпус, хидроизолация на трите тераси на 2 етаж и подмяна на плочките на 
стълбищата към входовете на всички 5 групи. Ремонтът възлиза на 138 495 лв. 



Освен завършения основен ремонт, в детската градина е изградено и 
видеонаблюдение за 3500 лв., поставени са детски съоръжения за игра за 6000 лв. 
Във филиала на детската градина в с. Ръжена са закупени климатични инсталации 
за спалните помещения за 5000 лв. По проект към ПУДОС е обособена детска 
площадка с поставени детски съоръжения за игра и е изградена и оборудвана Еко 
стая на открито с пейки, маси и игрови материал, на обща стойност 5000 лв. 

 Изграждане на детска площадка в централна сграда на ДГ № 15 “Звънче”, гр. 
Казанлък на стойност 5000 лв. и система за видеонаблюдение във филиала в ж.к. 
“Изток” за 2000 лв. и закупени компютри за 3 500 лв. 

В училищата: 

 Изградена е система за видеонаблюдение от ОУ „Чудомир”, гр. Казанлък на 
стойност 3800 лв. и ремонт на спортното игрище за 39800 лв. Училището е 
изградило и противообледеняваща система на пасивна Еко класна стая в двора, 
на стойност 2600 лв. 

 ОУ „Кулата”, гр. Казанлък също е изградила система за видеонаблюдение за 1400 
лв. Извършен е и ремонт на двора за 35000 лв. 

 Полагане на нов асфалт на спортното игрище на ОУ “Христо Ботев” село Енина 
на стойност 34 700 лв. 

 Ремонт на покрива на сградата на ОУ „Георги Кирков” в Казанлък на стойност 60 
000 лв. Изцяло подменено е зеленото парково пространство в учебното заведение 
и е изградена поливна система за сумата от 20 000лв. 

 Ремонт на спортните площадки и дворното пространство на ПХГ „Св. св. Кирил 
и Методий” и ОУ „Мати Болгария”, гр. Казанлък със средства в размер на 188 000 
лв. 

 Продължава работата на Община Казанлък по реализиране изграждането на 
новия корпус на ППМГ “Никола Обрешков”, гр. Казанлък. Проектът, който е на 
стойност 2 000 000 лв. вече е минал всички съгласувателни процедури и има 
избран изпълнител за строителството. Допълнително, Община Казанлък получи 
одобрение за финансиране на инженеринг по проект „Изграждане на физкултурен 
салон на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък". Средствата в размер на 858 
437 лв. за изработка на инженеринг за нов физкултурен салон към 
Математическата гимназия са осигурени изцяло по Годишната програма за 
поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови 
спортни и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища на 
Министерството на образованието и науката. 

 СУ “Екзарх Антим I”, гр. Казанлък е одобрено за финансиране по НП на МОН за 
изграждане на училищна СТЕМ среда - СТЕМ център по природни науки, 
изследвания и иновации, на стойност 262 681 лв. В училището по националната 
програма вече е изградена интерактивна система за стерео/3D визуализации на 
стойност 15 180 лв. Закупени са три броя интерактивни дисплеи за 20 538 лв., 
видеостена за 14 796 лв., специализирани сензорни регистратори на данни за 
лабораторни упражнения по физика (10 бр.), биология и химия (10 бр.) на обща 
стойност 26 600 лв. Закупени са 3D принтер и 3D скенер за 12 300 лв. STEM 
мобилна станция за зареждане и съхранение на таблети  за сумата от 5 496 лв. 

 Изграждане на безжична интернет мрежа от ОУ “Антон Страшимиров”, гр. 
Казанлък за 6 877 лв. 



 Завършен е и вторият етап на Академията за таланти в село Розово, който се 
изпълнява по проект „Красива България“ и е на стойност 228 714.29 лв., от които 
финансиране от ПКБ 68 614,29 лв. и съфинансиране от Община Казанлък - 160 
100,00 лв. 

 Частично бе сменена и дограмата в общински детски комплекс „Свети Иван 
Рилски” в Казанлък със средства в размер на 12 545 лв. През отчетния период в 
общинските училища се изградиха системи за видеонаблюдение, закупиха се 
климатици, компютри, лаптопи, интерактивни дисплеи и обзавеждане за класните 
стаи и специализираните кабинети. 

6.6. Ремонтирани и обновени обекти/сгради на социална инфраструктура / 
стартирана дейност /, новоразкрити социални услуги / 2 бр. /  

Община Казанлък изпълни проект по Националната кампания на МОСВ и 
ПУДООС „Чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. 
Конкурсният проект на Община Казанлък „Различните деца играят навън в град 
Казанлък“ бе класиран и получи одобрение за финансиране в размер на 9 998,42 лв. 
Проект „Различните деца играят навън в град Казанлък“ включва обособяване и 
възстановяване на общински обект – съществуващо дворно пространство към 
социалната услуга – Дневен център за деца с увреждания, град Казанлък. 

Новоразкрити социални услуги: 

 През 2021 е открита нова социална услуга в рамките на проект BG05M9OP001-
2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град 
Казанлък“ по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на 
децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-
социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1” по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. на стойност 1 065 169,79 лв. – 100% 
безвъзмездна финансова помощ. Новата социална услуга „Дневен център за деца 
с тежки множествени увреждания и техните семейства“ е с капацитет 30 места за 
дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Проектът е със срок за 
реализиране на дейностите 30 месеца, считано от 10.05.2021 г. до 10.11.2023 г. От 
началото на м. ноември 2021 г. е назначен персонал в Дневния център и стартира 
предоставянето на социалната услуга.  

 В община Казанлък, съгласно Закона за социалните услуги и на основание 
Заповед № РД01-2493/30.12.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция за 
социално подпомагане – София беше разкрита нова социална услуга 
„Асистентска подкрепа“, гр. Казанлък, като делегирана от държавата дейност. Тя 
е разкрита, считано от 01.01.2021 г. и е специализирана социална услуга по 
смисъла на Закона за социалните услуги, с капацитет 167 места за потребители, 
56 асистента предоставящи асистентската подкрепа и 4 лица численост на 
персонала по администрирането ѝ. 

 Благодарение на усилията на Община Казанлък, съгласно Закона за социалните 
услуги и на основание Заповед № РД01-2452/29.12.2020 г. на изпълнителния 
директор на Агенция за социално подпомагане – София беше разкрита нова 
социална услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен 
тип за деца/младежи с увреждания“, с. Бузовград, като делегирана от държавата 



дейност. Тя е разкрита, считано от 01.01.2021 г. и е специализирана социална 
услуга по смисъла на Закона за социалните услуги, с капацитет 15 места за 
потребители и 14 лица численост на персонала. Съгласно методическите 
указания, основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип е осигуряване 
на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и 
познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него 
среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. 

6. 7 Проекти/инициативи/кампании за намаляване броя на напускащите, по-голям 
обхват и интеграция на социално уязвими групи / стартирана дейност /  

Края на 2021 година стартира интегриран проект “Социално-икономическа 
интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък” на обща стойност 1 
555 364,20 лв., в това число 1 198 848,43 лв. безвъзмездни средства по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и средства в размер на 356 515,77 
лв. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 
Чрез интегрирания проект Община Казанлък в партньорство с двама работодатели, 1 
НПО, 4 общински училища и 3 детски градини ще подобри интеграцията на пазара на 
труда на уязвими групи; ще осигури достъп до образование и обучение; ще подобри 
достъпа до социални и здравни услуги и ще допринесе за развитие на местните общности 
и преодоляване на негативните стереотипи.  

6.10 Проекти/инициативи за младежки дейности / стартирана дейност /  

През отчетния период Община Казанлък подкрепи редица инициативи на младите 
хора, чрез осигуряване на необходимите ресурси, някои от които включват: 

 Младежите от Младежки общински съвет организираха трето издание на 
,,Изложение на университетите и колежите от страната“ на 03.02.2021 г.  

 Във връзка с инициатива от предходни години на Младежки общински 
съвет (МОС) – „Подари мечта“, чрез която са събирани и раздавани мъжки 
и дамски официални костюми и рокли, за сбъдване мечтата на 
абитуриенти, които имат затруднения за отделяне на средства за 
официално облекло, МОС организира кампания за даряване на рокли и 
костюми. Всички, които искаха да се сдобият с официален тоалет имаха 
възможност всекидневно да получат достъп до облеклата за разглеждане и 
избор.Чрез кампанията „Подари мечта“, МОС е събрал над 35 бр. Дамски 
тоалети, около 12 бр. мъжки тоалети, няколко чифта обувки и чанти. 

 Фондация „Дон Боско България – клон Казанлък“ организира за осми път 
футболен турнир, в който бяха включени отборите на средните училища 
на Община Казанлък, заедно с отбора на фондация „Дон Боско България – 
клон Казанлък“, общо шест отбора от по шест участника на възраст 15-19 
години. 

 

 



ПРИОРИТЕТ 7 - РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Мярка Индикатор Мерна 
единица 

Стойност 
2021 

Целева 
стойност 

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 

0 бр. 

 

0 бр. 

 

0 бр.  

 

0 бр.  

 

Текущи 
дейности 

 

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 

Стартирана 
дейност 

 

 

7 бр. 

 

20 

 

 

 

 

10 

Мярка 3.7.3. Развитие на 
междуобщинско, междурегионално 
и международно сътрудничество и 
партньорството и взаимодействието 
с бизнеса и НПО сектора 

Съвместни 
проекти/инициативи Брой  1 2 

Мярка 3.7.4. Капацитет за 
стратегическо планиране и 
разработване на планови документи 
и проучвания 

Разработени 
планови документи 
и проучвания   

Брой Стартирана 
дейност 3 

 

 

 



7.2. Общински служители преминали обучения за повишаване на капацитета и 
квалификацията / стартирана дейност / , разработени проекти от общинска 
администрация / 7 бр. /  

 Служители на Община Казанлък са взели участие на  присъствени обучения по 
изпълнявания от НСОРБ проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията 
на общинските служители” на следните теми: 

 Вътрешна организация на общинските дейности 
 Управление на отпадъците 

През 2021 година Община Казанлък е разработила/изпълнява/ е изпълнила следните 
проекти: 

 Проект „Интегриран контролен център за видеонаблюдение“ по програмата за 
глобално сътрудничество K-City Network 2021. 

 Проект BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени 
увреждания в град Казанлък“ 

 Проект “Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование 
в община Казанлък” 

 Проект “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 
– предоставяне на новите услуги“ 

 Проект „Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, с . Розово в Детска академия за развитие на таланти. Етап II: 
Внедряване на мерки за енергийна ефективност“. 

 Проект „Различните деца играят навън в град Казанлък“ 
 Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКЦ – Поликлиника, 

гр. Казанлък“ 

7.3 Съвместни проекти/инициативи на междуобщинско, междурегионално и 
международно сътрудничество и партньорството и взаимодействието с бизнеса и 
НПО сектора / 1 бр. /  

Община Казанлък спечели финансиране за проект „Интегриран контролен център 
за видеонаблюдение“ от Програмата за глобално сътрудничество  2021 за създаване на 
„умни градове“. Тя се финансира със средства от правителството на Република Корея, 
Министерството на земите, инфраструктурата и транспорта и цели да спомогне за 
създаване на по-ефикасна и по-безопасна среда за гражданите с възможностите на 
иновативни „умни“ решения за подобряване на качеството на живо Проектът цели 
споделяне на знанията и опита на Корея за развитието на интелигентни градове. 

7.4. Разработени планови документи и проучвания  / стартирана дейност /  

В процес на разработване е Концепция за развитие на устойчив туризъм в община 
Казанлък. Изготвянето на Концепцията е част от дейностите на партньорството на 
Община Казанлък в Програма Градски дневен ред към Европейската комисия в Тема 
„Култура и културно наследство“, подтема „Интегрирани подходи за справяне с 
Дисонантното наследство“.  



III. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ПИРО 
 

3.1 Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 
анализ на данни 

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. 

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. 

Основните източници за информация при разработване на Годишните доклади 
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. 

3.2 Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през 
съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми 
 

Основни източници на информация за отчитане на индикаторите в Годишния 
отчет са Националния статистически институт (НСИ) и отдел „Стратегически 
изследвания“ - Стара Загора (ОСИ) към ТСБ – Югоизток, както и база данни на общинска 
администрация. Статистиката предоставя данни за предходната 2020 година, докато за 
индикаторите, които не се отчитат с данни от статистиката, е предоставена информация 
към 2021 г. 

3.3 Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на ПИРО 
 

Осигуряване на публична информация, относно цялостния процес на изготвяне, 
съгласуване, приемане, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на Планът за 
интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година, както и 
информация за потенциалните ползи, резултатите и въздействието от прилагането на 
общинския план за развитие, се осъществява чрез: 



- Изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на ПИРО 2021-2027. Доклада се внася за 
одобрение от Общински съвет – Казанлък;  

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

- Годишни отчети на Кмета на Община Казанлък 

- Отчет за изпълнение на бюджета на Община Казанлък 

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

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

- Справка на всички проекти на територията на община Казанлък на сайта на община 
Казанлък - https://www.kazanlak.bg/  

- Прессъобщения в печатни и електронни медии, репортажи, презентации, 
пресконференции и други публични събития, във връзка с изпълнение на заложените 
проекти в Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027.  

3.4 Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със 
секторните политики, планове и програми на територията на общината, 
включително мерки за ограничаване на изменението на климата и за 
адаптацията към вече настъпили промени; 
 

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 

https://www.kazanlak.bg/
https://obs.kazanlak.bg/
https://www.kazanlak.bg/


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. 

3.5 Мерки за прилагане принципа на партньорство 
 

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. 

Осигуряват се следните мерки за спазване принципа на партньорство: 

 Изготвят се Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на План за 
интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 ф. до Общински 
съвет – Казанлък; Доклади до Общински съвет – Казанлък с проекти за решения 
относно изпълнение на проекти и мерки от ПИРО, включително обсъждане в 
постоянни комисии; 

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

 Работа в партньорство с министерства, държавни, областни и общински звена; 
 Работа в партньорство с бизнеса, НПО, жителите на общината и всички 

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

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

 
3.6 Резултати от извършени оценки към края на 2021 година 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2021 2027 
ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Период 2021 – 2027 Брой 
индикатори 

Изпълнени/ 
стартирали 

дейности през  
2021 година по 
индикатори  в 

брой 

Изпълнени / 
стартирали 

дейности през  2021 
година по 

индикатори в 
проценти 

Приоритет 1 
Икономически растеж и 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
общинската икономика 

10 5 50% 

Приоритет 2 9  6 67% 



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 

6 4 67% 

Приоритет 4 
Подобряване на цифровата 
свързаност 

6 1 20% 

Приоритет 5 
Опазване на околната среда 
и управление на ресурсите 

18 4 22% 

Приоритет 6 
Модернизиране на социална 
и здравна инфраструктура и 
подобряване качеството на 
предлаганите услуги 

13 10 77% 

Приоритет 7 
Развитие на капацитета на 
общинската администрация 

9 4 44% 

 

От заложените 70 индикатора се регистрира дейности по 34 от тях. Това 
представлява 49% от всички индикатори за наблюдение. В първата година от изпълнение 
на Планът за интегрирано развитие на община Казанлък 2021-2027 година се отчита 
пълно изпълнение на 4 от индикаторите, а именно:  

 Обхванати ученици в дуално образование по Приоритет 1, 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 

 Изготвени планови документи и проучвания за прилагане на план за 
организация на движението по Приоритет 3, Мярка 2.3.3. Оптимизиране на 
схемата за транспортно обслужване на населението;  

 Населени места с осигурен достъп до лекарствени средства по Приоритет 
6, Мярка 3.6.2. Подобряване на здравното обслужване на населението; 

 Проекти/инициативи за превенция на превенция от заболеваемост и 
подобряване на здравните услуги по Приоритет 6,  Мярка 3.6.3. 
Осъществяване на превенция от заболеваемост и подобряване на здравните 
услуги  
 
 
 



Изпълнени или стартирали дейности по индикатори се отчитат най-много по 
Приоритет 6 - Модернизиране на социална и здравна инфраструктура и подобряване 
качеството на предлаганите услуги, където по 10 от 13-те индикатори са постигнати 
резултати.  Най-малко на брой индикатори са изпълнени по Приоритет 4 - Подобряване 
на цифровата свързаност (1 от 6 индикатора).  

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕР НА УСВОЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО 
ФИНАНСИРАНЕ 
 

Проекти, допринесли за постигане на целите и приоритети на ПИРО включват: 

 Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2 - 1 606 992,42 лв, в т.ч. 
БФП – 1 047 925,93 лв.  - Оперативна програма "Региони в растеж" 2014– 2020 г., 
Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура 
BG16RFOP001-1.024 "Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020-Казанлък" 

 "Изграждане на социални жилища" -  стойност на проекта - 1 288 120,54 лв., 
финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г., 
Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура 
BG16RFOP001-1.024 "Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020-Казанлък" 

 "Светът на траките" - Комбинирано финансиране на БФП и финансов инструмент. 
Общ бюджет 8 657 364,83 лв., в т.ч.: БФП - 6 735 429,83 лв.;Финансов посредник 
- 1 921 935,00 лв 

 Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКЦ – Поликлиника, 
гр. Казанлък“ - финансовата подкрепа е от Национален доверителен екофонд по 
Инвестиционна програма за климата. Общата стойност на проекта възлезе на 804 
008.41 лв., от които близо 120 000 лв. е съфинансирането от бюджета на Община 
Казанлък. 

 Проект „Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, с . Розово в Детска академия за развитие на таланти. Етап II: Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност“ - Вторият етап е част от проекта, одобрен по „Красива 
България”, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. Стойността на 
проекта за втория етап е 228 714 лв. с ДДС, с финансиране от „Красива България“ в 
размер на 68 614 лв. с ДДС и съфинансиране от Община Казанлък в размер на  160 100 
лв. с ДДС 

 Проект BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени 
увреждания в град Казанлък“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ - Общата стойност на проекта е 1 065 169,79 лв., което представлява 
100% безвъзмездна финансова помощ. 

 Проект “Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование 
в община Казанлък”  - Одобрена обща стойност на проекта: 1 555 364,20 лв., в т.ч. 
финансиране от ОП РЧР - 1 198 848,43 лв. и финансиране от ОП НОИР - 356 
515,77 лв. Проектът се финансира  от две оперативни програми, съфинансирани 
от Европейски социален фонд (85 %) и от национален бюджет (15 %) 



 Проект “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 
– предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ с обща стойност 400 000 лв.  

 "Патронажна грижа + в Община Казанлък - 824 365,41 лв. по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Процедура 
BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО 
 

Извършеният Годишен доклад за наблюдение на изпълнението ПИРО 2021-2027 
година показва следните степени на изпълнение: 

 От заложените 70 индикатора се регистрира дейности по 29 от тях. Това 
представлява 42% от всички индикатори за наблюдение 

 Реализираните проекти, дейности и мерки по отношение на планираните цели в 
община Казанлък за 2021 година са подчинени на Визията на общината. 
Положени са усилия и са постигнати добри резултати от Общински съвет, кмета 
на общината и общинска администрация. Органите на местната власт са 
реализирали политики и добри практики по усвояване на финансови средства от 
държавния бюджет, оперативните програми и др. национални програми. 

 Общината е търсила различни възможности за финансово обезпечаване на 
изпълнението на ПИРО 2021-2027, съответно оказване на трайно въздействие 
върху територията. Публичните средства се насочват към решаване на 
съществени нужди и проблеми н гражданите в общината. 

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

През 2021 година са реализирани значителен брой проекти, използвани са всички 
предоставени допълнителни възможности, което е доказателство за адаптивността на 
представителите на местната власт и общинска администрация. 
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