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Въведение. Картина на общината - общи характеристики, проблеми и потенциали. 

Новият общински план за развитие (ОПР) на община Казанлък 2014 – 2020 г. е от второ 

поколение. Той оформя стратегическата рамка за новия планов период. Заемайки 

четвърто йерархично ниво в регионалното планиране под Националната стратегия за 

регионално развитие (НСРР) 2012 – 2022 г., Регионалния план за развитие (РПР) на 

ЮИР 2014 – 2020 г., и Областната стратегия за развитие на област Стара Загора 2014 – 

2020 г. настоящият ОПР следва хронологичния ред за определяне на средносрочните 

цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на 

територията на съответната община в съответствие с предвижданията на НСРР, РПР на 

ЮИР, ОСР на област Стара Загора и другите структуроопределящи политики”. Така 

ОПР навреме ще поеме и функциите на стратегическа рамка за низходящите в 

йерархията на регионалното планиране, общински планове за развитие. 

Ключовите промени в стратегическата рамка за новия планов период са с носители 

стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на ЕС - 2020”, както и 

националните им интерпретации в Националната програма за развитие „България 

2020”. 

Стратегията “Европа 2020” въвежда запомняща се формула за развитие през следващия 

планов период – „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. За първи път ЕС има 

еднозначни цели с количествени измерители. Съобразявайки се с изходната си позиция 

и прогнозируемите възможности, България поема съответни ангажименти. 

Основните промени в контекста на стратегическото планиране се определят от няколко 

ключови фактора: 

- Членството на България в ЕС; 

- Доминиращо влияние на глобалната криза върху икономическата среда. Усилията 

на България за преодоляване на въздействията на кризата, налагат преосмисляне на 

политиките, пълно и ефективно усвояване на наличните средства от ЕС, както и 

нова, агресивна политика за привличане на инвестиции и създаване на устойчиви 

работни места; 

- Целите и политиките, регламентирани в новите стратегически документи на 

европейско, национално и регионално ниво, в т.ч. Стратегията „Европа 2020”, 

Националната програма за реформи на Република България 2010 – 2013 г. (в 

изпълнение на стратегия „Европа 2020”), както и подготовката за новия програмен 

период 2014 – 2020 г. 
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Действащият до края на 2013 г. план е оценен като адекватен на контекста, 

потребностите и потенциалите на общината и в голяма част е успял да реализира 

целите си. 

 

При направената Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 

на Община Казанлък 2007-2013 г. през месец април 2011 г. е направена 

констатацията, че Визията е актуална и към настоящият момент.   На база 

досегашното изпълнение на ОПР, както и прогнози в средносрочен план може да се 

оцени, че планираните приоритети са значими и към настоящия момент. На такова 

мнение са анкетираните представители на заинтересованите страни – общинска 

администрация, общински съвет, НПО, представители на бизнеса.  

Оценката за значимостта на приоритетите за развитието на общината съвпада с 

действията на администрацията, бизнеса и структурите на гражданското общество за 

решаване на основните проблеми на територията.  

 

 

Визия: 

Община Казанлък – териториална общност със съвременна инфраструктура, 

повишено качество на услугите, конкурентоспособна промишленост и селско 

стопанство, богат културен живот, чиста околна среда и добър жизнен стандарт за 

своите граждани.  

Така формулираната Визия очертава желаният от всички в общината краен резултат в 

развитието на общината през следващите години. Държавата е отредила на общината 

роля на ядро в район и населени места, където са необходими мерки за подпомагане 

изоставянето в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт. Общината е 

приела тази роля и чрез визията си е очертала ясна картина на очакваното бъдеще. Това 

предполага огромни усилия за мобилизиране на всички свои ресурси и привличане на 

външни. 
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Главната цел на плана за развитие на община Казанлък за периода 2007 – 2013 г. 

е: Постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически растеж и 

по-високи стандарти на жизнената среда.  

Главната цел на Общинския план се декомпозира на следните стратегически цели: 

“икономически растеж” и “жизнена среда”. Първата е двигател на развитието, а 

втората осмисля усилията на хората, реализирали това развитие. Задължително условие 

е целта да се преследва успоредно и едновременно в двете сфери. 

Основната цел съдържа две неотделими сфери:  

Първата част на стратегическата цел “Стабилни темпове на икономически растеж” е 

решаваща, но към нея следва да се прибави - при ново качество на растежа и заетост, 

т.е. да се постигне обновена, конкурентноспособна икономика.  

На тази основа се дефинират 6  приоритетни сфери на плана за развитие на община 

Казанлък: 

Приоритет 1: Развитие и модернизация на инфраструктурата, управление на 

отпадъците и опазване на околната и селищна среда. 

Приоритет 2: Създаване на условия за повишаване на ефективността и 

конкурентоспособността на икономиката в общината. 

Приоритет 3: Развитие на модерен аграрен сектор и хранително вкусова индустрия. 

Съживяване на селските райони. 

Приоритет 4: Съхранение и социализация на културното наследство, развитие на 

устойчив туризъм.  

Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси, качествено образование и социално 

сближаване. 

Приоритет 6: Укрепване на институционалния и административен капацитет на 

общината. 

 

Независимо от световната финансова криза община Казанлък е сред динамично 

развиващите се общини в България. Постигнати са много добри резултати в 

усвояването на средства от европейските фондове. По Оперативните програми са 
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реализирани 531 проекта с обща стойност над 100 милиона лева. Реализирани са редица 

проекти, не само в Казанлък, но и в малките населени места на общината. 

По привличане на крупни инвеститори община Казанлък се нарежда на едно от първите 

места сред общините в нашата страна. 

През новия програмен период ще започне изпълнението на Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Казанлък, чиято цел е осигуряване 

на координация и баланс на пространствените и секторните аспекти на градското 

развитие на базата на три дефинирани зони на въздействие (с преобладаващ социален 

характер, с потенциал за икономическо развитие и с публични функции с висок 

обществен интерес). Имайки предвид, че населението на гр. Казанлък е 65.2 % от 

цялото население на общината, реализацията на ИПГВР ще има съществено значение 

за местната общност.  

 

1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината 

1.1. Обща характеристика  на общината – местоположение, територия, 

селищна мрежа.  

Община Казанлък е разположена в Югоизточния район за планиране, в подножието на 

Стара Планина в Казанлъшката котловина и заема площ от 634.4 км2. На север 

общината граничи с общините Габрово и Трявна, на изток – с Мъглиж, на юг – с 

общините Стара Загора и Братя Даскалови, и на запад – с община Павел баня. През 

община Казанлък преминава един от петте Общоевропейски транспортни коридори – 

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

Кишинев – Букурещ – Димитровград – Александруполис. 

Гранично положение на общината се оценява като благоприятно от гледна точка на 

възможностите за нейното развитие. Те в много голяма степен ще зависят от 

възможностите за интегриране на община Казанлък със съседните области и общини и 

създаване на предпоставки за общо използване на ресурси и потенциали за развитие. 

 

                                                 

1 По данни на ИСУН-Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България  
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Карта 1: Административно – териториално устройство 
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Общинският център Казанлък се намира на 194 км от София и на 185 км от Бургас. Той 

е важен кръстопът – тук се пресичат пътищата София-Бургас и Стара Загора-Велико 

Търново. Град Казанлък със своите стопански, транспортно-комуникационни, 

управленски, научни, културно-просветни, търговски, здравни и други дадености 

оказва влияние не само върху динамиката и развитието на общината, но и върху 

цялостното развитие на област Стара Загора и Югоизточния район.  

По новото териториално деление община Казанлък е в състава на Югоизточния район. 

Новият териториален обхват на Югоизточния район, определен в съответствие с 

изискванията  на Регламент на ЕС 1059 / 2003  се формира от областите Бургас, Сливен, 

Стара Загора   и Ямбол (ниво NUTS 3)2 с общо 33 общини. 

Той е част от района на ниво NUTS1 „Северна и Югоизточна България”, който включва 

още Северозападния, Северния централен и Североизточния район, съответстващи на 

нивото NUTS2. 

1.1.1. Поземлени ресурси  

Важна предпоставка за развитието на селското и горското стопанство, селищната 

мрежа, техническата инфраструктура туризма и рекреацията в общината, са 

поземлените ресурси. 

Земеделските територии са 23 644 ха, което представлява 37.2 % от територията на 

общината. Техният относителен дял е по-малък от този за областта (49.3 %). 

Обработваемата земя на човек от населението – 6.6 дка, е повече от средното за 

страната – 6.2 дка/човек. 

Горските територии заемат 27 638 ха, или 43.6 % от територията на общината, което е 

по-високо от средния дял за областта – 32.3 %. Водните площи и течения заемат 

сравнително висок дял – 2.6 % от територията и това се дължи на наличието на един 

голям и 20 малки язовири. Делът на антропогенно повлияните територии (за добив на 

полезни изкопаеми, за транспорт и урбанизирани) е твърде голям – 16.5 %. 

 

 

 

                                                 

2 Съгласно чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за регионално развитие – ДВ/бр.50.2008 г. 
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Табл. 1: Баланс на територията на общината към 31.12.2012 г.  

Видове територии ха Дял - % 

Обща територия 63478 100.0 

Земеделски 23644 37.2 

Горски 27682 43.6 

Водни течения и площи 1670 2.6 

За добив, транспорт, урбанизация 10482 16.5 

Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър  

 

Средната гъстота на населението в община Казанлък е 114.7 д/км2 при средна за 

областта – 64.7 д/км2. В рамките на областта, гъстотата на населението варира 

значително – от 157.1 д/ км2 в община Стара Загора, до 11.5 д/ км2 в община Опан.  

1.1.2. Селищна структура и връзки със съседни общини 

Селищна мрежа  

Община Казанлък е създадена с указ № 2295/ ДВ брой 101/26.12.1978 г. Селищната 

мрежа в територията на общината се е формирала в зависимост от природните и 

теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се състои от 20 

селища, 3 града и 17 села.  

Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12. 2003 г.  за правила и нормативи за устройство на 

отделните видови територии и устройствени зони селищата от Казанлък попадат в 

следните категории:  

- “средни градове” – гр. Казанлък  - 47 325  жители; 

- “ много малки градове” - гр. Шипка  1336 ж. и гр. Крън 3322 жители; 

- големи села (с население от 2 000 до  5 000 жители)- 3 села (с. Енина, с. Копринка и 

с. Бузовград);  

- средни села (с население от 1000 до  2000 жители) - 7 села (с. Горна Черковище,   с. 

Кънчево,  с. Овощник , с. Розово , с. Ръжена, с. Хаджидимитрово, с. Шейново); 

- малки села (с население от 250 до  1000 жители)  - 5 села (с. Голямо Дряново, с. 

Долно Изворово, с. Дунавци, с. Черганово, с. Ясеново); 

- много малки села (с население  до  250 жители) - 1 село ( с. Средногорово – 213 

души).  

Средната селищна гъстота (3.1 селища на 100 км2)  e по-малка от тази за страната 

(около 4.8) и област Стара Загора(около 4.0). Равнинните условия и земеделската 
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култура на бита е обусловило появата на множество селски населени места в общината. 

Средното отстояние между населените места е около 4.8 км, което е добра 

предпоставка за формиране и функциониране на единна жизнена териториална-

селищна среда 

Освен функционален, гр. Казанлък  е и пространствен център. В Националната 

концепция за пространствено развитие (НКПР) на Република България3, Стара Загора е 

силно изявен урбанистичен център от второ йерархично ниво – балансьор на Бургас в 

Югоизточния район. Балансьор на гр. Стара Загора е гр. Казанлък, определен като 

център от трето ниво. 

Като цяло селищната мрежа може да се определи като мозаечно-дисперсно 

разположена в територията. Условно може да се определят две зони на насищане на 

населените места- градска и аграрна. Градската зона обхваща 3 населени места  с 

население – 71.6  % от общото.  Аграрната зона обхваща останалите 17 населени места 

с население – 28.4  % от общото.  

Икономическият облик на селата е селскостопански, промишлените функции в някои 

села имат допълващ характер. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова 

заетост, обезпечаваща жизнената кариера на младите хора. Промишлените и 

обслужващите функции са съсредоточени  изключително в гр. Казанлък.    

Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази категория 

селища и възрастовия профил на населението им. В 9 села има функциониращи 

основни училища. В повечето села има лекарски практики. Центърът компенсира с 

пълен набор от добре развити услуги на селищно, общинско и над общинско ниво 

(здравеопазване, образование, култура, съдебна система). 

По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики – всички са 

електрифицирани и водоснабдени, като в някои има частично изградена 

канализационна мрежа (5 села), а в останалите отсъства канализация.  

Като пространствена структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана  върху 

цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се дължи на демографските 

и функционални характеристики. Общината има нужда от целево създаване на няколко 

допълващи центъра  -  гр. Шипка , гр. Крън, с. Енина. В гр. Шипка има промишлено 

                                                 

3 Разработена в НЦТР и приета от МС през 2012г. 
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предприятие „Индустриалтехник” АД  за производство на хидравлични зъбни помпи и 

клапани, гр. Крън – завод за производство на пружини, щанцови изделия и 

инструментална екипировка,  с. Енина - “Машпром” за производство на хидравлични 

елементи и системи и сервиз за падащи бордове на автомобили,. Въпреки 

непосредствената си близост до центъра на общината тези населени места  най-добре 

може да допълват и разтоварва функционално и пространствено гр.Казанлък. Гр. 

Шипка и гр. Крън имат възможности да развиват културно-познавателен и  селски 

екотуризъм.     

Връзки със съседни общини 

Обобщени, връзките със съседните общини се изразяват в: 

- Икономически – обмен на суровини, материали; 

- Транспортно-комуникационни-потоци от стоки и хора; 

- Социален сервиз – обекти с над общински мащаб –културно-историческо 

наследство, култура, спорт и здравеопазване; 

- Ежедневни трудови пътувания – по повод заетост в “центъра”. 

Направленията за интензификация на връзките със съседни общини са:  

- Подобряване на техническата инфраструктура; 

- Подобряване на транспортното междуобщинско обслужване; 

- Обмен на иновационни практики в сферата на общински услуги, маркетинг, 

“общинско предприемачество”; 

- Съвместни стопански/бизнес проекти; 

- Съвместни регионални туристически продукти (вкл. културно-историческо 

наследство); 

- Съвместни екологични проекти.  

1.1.3. Природни условия и ресурси  

Релеф 

Северната част на община Казанлък е заета от мощните и стръмни склонове на 

Шипченска и Тревненска Стара планина, а южната - от полегатите и значително по-

ниски склонове на Средна гора. Равнинно-хълмистата част от територията на общината 

попада в западната част на Казанлъшката котловина, една от най-живописните и най-

голямата от задбалканските котловини. Наподобява голямо долинно разширение и 
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затова е наречена Казанлъшка долина. Надлъж през нея тече река Тунджа, която извира 

от Калоферския Балкан. 

По своите морфоложки характеристики Казанлъшката долина се дели на три части. 

Западната част е най-широка и има доста нахълмена повърхнина поради 

многобройните наносни конуси, образувани от старопланинските реки. Надморската 

височина тук варира от  366 метра в района на с.Овощник  до 576 метра в землището на 

гр.Шипка. Средната част е значително по-тясна и по-ниска. Източната част има по-

сложна повърхнина.  

Град Казанлък и прилежащата му територия попадат в западната част на Казанлъшката 

котловина.  

Полезни изкопаеми  

Не са установени находища от подземни природни богатства с промишлено значение, 

но съществуват полезни изкопаеми с местно значение. Има находище на глини за 

Строително-керамични изделия в местността “Манастирска нива” – на два километра 

западно от Казанлък.  

На седем километра източно от града в местността “Кара дере” е разработена кариера в 

гнайсови скали за трошен камък, бордюри, павета и др. 

Пясък, речен чакъл и филц се добиват от кариерите при селата Овощник и Черганово, 

разработени в руслото на река Тунджа. 

При селата Кънчево и Бузовград се разработват кариери в гранита. Суровината е 

качествена за изработване на бордюри, настилки, паваж и др. 

Специални геологопроучвателни работи и изчисления на запасите на тези находища не 

са правени. 

Климат 

Климатът е умереноконтинентален, с по-голям брой слънчевите дни. Зимата в Казанлък 

е мека, снеговалежите са рядкост. Лятото е топло, а валежи падат рядко. 

Характерни за този район през пролетта са сравнително ранните средни дати на 

устойчиво задържане на температурите над 5оС (първата половина на март) и над 10оС 

(първата половина на април), но късните пролетни мразове са често явление. 
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Средната температура през януари е над 0 градуса, докато средната температура през 

юли е над 25 градуса по Целзий. 

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 5оС се задържа до втората половина на ноември, 

а над 10оС - до края на октомври. Първите есенни мразове започват по-рано от 

обикновено. 

За района количеството валежи е малко под средното за страната. Най-малко валежи 

падат през март (31 л/м2), а най-много - през юни (76 л/м2).  

Преобладаващата посока на ветровете е от северозапад. Средната годишна скорост на 

северните и северозападните ветрове са съответно 3.7 и 5.5 м/сек. Средната 

повторяемост на “тихо” време с вятър под 0.5 м/сек е 57.3 %.  

Средната относителна влажност на въздуха е 50-60 %, абсолютната - 4-12 мм. 

Обобщените констатации засягащи климатичния ресурс на общината показват, че в 

температурно отношение не съществуват сериозни климатични пречки за нормално 

протичане на стопанската и транспортната дейност и за функциониране на нормалния 

жизнен цикъл на територията. Ветровата енергия може да се използва  за целите на 

ВЕИ и има инвестиционен интерес за използването на този природен ресурс.  

Водни ресурси 

Територията на общината се напоява от река Тунджа и притоците й.  

Водното количество на Тунджа не е разпределено равномерно през цялата година. 

Максимумът е през пролетта (април и май), което се дължи на интензивното 

снеготопене и сравнително високите валежи през пролетта. За регулирането на оттока 

през летния сезон, когато са и минималните водни количества, голяма роля играят 

подпочвените води на значителните по обхват и мощност наносни конуси. На запад от 

Казанлък е построен язовир “Копринка”, който има много важно стопанско значение. 

Река Тунджа приема много притоци на територията на общината, като 

старопланинските са най-многобройни и по-пълноводни. Те се характеризират с буйни 

течения, стръмни и урвести склонове, водни падове и сравнително постоянен дебит, 

който се дължи на по-честите и обилни дъждове и по-продължителното задържане на 
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снежната покривка по главната Старопланинска верига. Особено живописни са реките 

Енинска, Лешница и Крънска с техните дълбоко всечени долини в старопланинския 

склон. Характерни за тези притоци са големите количества наносни материали, особено 

за река Енинска. 

На 2-3 км северно от Казанлък реките Енинска и Крънска са свързани с отводнителен 

канал, който събира водите, насочени към града. Южно от града също има изградена 

отводнителна система, която отвежда губещите се в поройния наносен конус води от р. 

Енинска и р. Крънска към Тунджа. 

На територията на общината са построени 20 микроязовира. Действат две 

водноелектрически централи - ВЕЦ “Копринка” и ВЕЦ “Енина” с обща мощност 13,5 

МВт. Находище на топла минерална вода с действащи 5 геотермални сондажа има в 

района на с. Овощник, с общ дебит около 28 л/сек и температура при изворите от 45ºС 

до 75ºС. 

Почви  

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

ливадно-черноземовидни, канелени горски излужени, като преобладаващ тип е 

канелено-горският. 

Покрай р. Тунджа и р. Енинска са налични алувиални почви. 

По отношение на агропроизводствените си характеристики алувиалните почви са 

високопродуктивни - представени са в обработваеми земи от I, II и III категория. Те са 

ограничител за териториалното развитие на гр. Казанлък. Основната част от тях са 

засадени с рози и трайни насаждения. Североизточно от Казанлък са разпространени 

нископродуктивни земи, които са силно ерозирали. Част от тях са заети от ливади и 

пасища. 

В най-ниската част на Казанлъшкото поле на места са разпространени заблатените 

почви по поречието на р. Тунджа. 

В горските територии са разпространени два основни типа почви – излужени канелени 

горски почви – 62 % от площта , кафяви горски – 35.9 % и алувиални почви по 

поречието на р. Тунджа – 0.9 %. 
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Флора и фауна  

Характерът на растителността в общината и нейното географско разпространение се 

обуславят от особеностите на почвено-климатичните условия и от значителната пряка 

или косвена намеса на човека. 

Следи от естествената растителност се наблюдават покрай р. Тунджа и р. Енинска, 

представени 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 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. 

При с. Крън е запазена така наречената Орехова кория с вековни дървета. 

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. 

Климатичните условия и разнообразният релеф предопределят богатото фаунистично 

разнообразие на общината. Срещат се 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. 

По-важните констатации от анализа на природните условия на общината са: 

- Стратегическо географско положение на общината; 

- Благоприятен климат и съхранена природна среда. Висок биоклиматичен 

потенциал; 

- Благоприятни почвено-климатични условия за екологично земеделие с широк 

профил (роза и други етеричномаслени култури, зърнени култури и трайни 

насаждения);  

- Значително по-висока лесистост на територията на общината  от средната за 

страната; 

- Наличие на защитени територии, защитени и застрашени растителни и животински 

видове (дадени в т. 1.5.4. Биологично разнообразие и НЕМ); 

- Общината е бедна на полезни изкопаеми. 
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1.2. Състояние на местната икономика 

1.2.1. Отраслова структура на общинската икономика 

Общината е важен икономически център с утвърдени промишлени традиции и 

потенциал за ново развитие. 

В икономиката на община Казанлък са застъпени почти всички отрасли на 

материалното производство като традиционни са секторите на производство на машини 

и оборудване, метали и метални изделия, текстил и облекло, производство на изделия 

от каучук, пластмаси и минерални суровини, производство на дървен материал.  

Икономическата криза оказва съществено въздействие върху икономиката на 

общината, а причините за това са много комплексни - преход от централизирана към 

децентрализирана система на управление; забавяне на структурната реформа и най-вече 

на приватизацията; загуба на традиционни пазари и в същото време малък вътрешен 

пазар за мощности, които работят в настоящият момент. 

Казанлък е втората по големина и значимост община в икономиката на област Стара 

Загора. По данни ТСБ Стара Загора към края на 2011 г. броя на икономически 

активните предприятия в общината е 3032 и представлява дял от 21.2 % предприятията 

в цялата Старозагорска област.  

Табл. 2: Икономически активни предприятия в област Ст. Загора и община Казанлък 

Област, община 2009 2010 2011 

Област Стара Загора 14427 14277 14269 

Община Казанлък 3158 3041 3032 

Дял на предприятията в  община 

Казанлък (%) 
21.9 21.3 21.2 

Източник: ТСБ -Стара Загора 

Малки и средни предприятия 

В структурата на предприятията най-голям дял имат микропредприятията, формиращи 

дял от 92.0 % от икономически активните предприятия в общината. Това в голяма 

степен е предимство тъй като те по бързо се адаптират  към динамиката на пазарите. На 

следващо място съответно се нареждат малките и средните предприятия. По другите 

представени показатели, доминират големите предприятия даващи 48.8 % от 

произведената продукция, 32.5 % от реализираните нетни приходи от продажби (НПП) 

и 37.5 % от дълготрайните материални активи (ДМА).  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Табл. 3: Структура на предприятията през 2011 г. в община Казанлък 

 Групи предприятия 
Предприятия 

- брой 

Произведена 

продукция - хил.лв. 

НПП- 

хил. лв. 

ДМА - 

хил. лв. 

Общо за общината 3032 782323 1143682 423974 

Микро до 9 заети 2791 120483 267849 105265 

Малки от 10 до 49 199 167138 364419 73913 

Средни от 50 до 249 33 113148 140122 85821 

Големи над 250 9 381554 371292 158975 

Източник: ТСБ - Стара Загора  

Наблюдава се тенденция към намаляване на броя на предприятията в общината – през 

2009 г. те са били 3158, а намалението е с 126 предприятия или 4.0 % само за период от 

2 години. Закритите предприятия в общината са предимно микро предприятия 123 бр. и 

малки предприятия 4 бр. Тези тенденции не се отнасят за средните предприятия в 

общината, при които се наблюдава макар и незначително нарастване с 1 бр., докато 

големите предприятия  запазват броят си.   

 

Табл. 4: Икономически активни  предприятия в община Казанлък по размер на заетите  

 Групи предприятия 2009 2010 2011 Намаление 2011/2009 

Общо за общината 3158 3041 3032 -126 

Микро до 9 заети 2914 2801 2791 -123 

Малки от 10 до 49 203 200 199 -4 

Средни от 50 до 249 32 32 33 1 

Големи над 250 9 7 9 - 

Източник: ТСБ -  Стара Загора 

 

Нетни приходи от продажби  

Данни на НСИ, обхващащи икономическите показатели на 3032 фирми, показват, че 

през 2011 година приходите от дейността им възлизат на близо 1 144 млн. лева. Това 

представлява ръст от 8.6 % спрямо предходната година и 47.4 % спрямо 2007 г.  

Табл. 5: Нетни приходи от продажби в община Казанлък 

Години 
Нетни приходи от 

продажби  – млн.лв. 

Базисен 

индекс - % 

Верижен 

индекс - %  

2007 776 100.0   

2008 878 113.1 113.1 

2009 828 106.7 94.3 

2010 1053 135.7 127.2 

2011 1144 147.4 108.6 

Източник: ТСБ – гр. Стара Загора 
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Промишленост  

Секторната структура на областната икономика се запазва – превес и увеличаващ се дял 

на индустрията, стабилен висок принос на услугите и скромен, но стабилен и леко 

нарастващ аграрен сектор. 

Преработващата промишленост е традиционно водещ, структуроопределящ сектор за 

икономическото развитие на община Казанлък. По данни на ТСБ за 2011 г. в сектора 

работят 441 предприятия, които са произвели продукция за 14 478 хил. лв. Това 

представлява 67.7 % от произведеното в общината. Секторът разполага с 45.5  % (520 

377 хил. лв.) от нетните приходи от продажби и 62.5 % ( 14478) от заетите лица.  

 

Табл. 6: Видове активни предприятия в община Казанлък през 2011 г.  

Икономически дейности (А21)  
Предприятия

- брой 

Заети   

- брой  

Продукция 

- хил.лв.  

НПП       

- хил.лв. 

ДМА             

- хил.лв. 

Общо за общината 3032 23171 782323 1143682 423974 

Селско, горско и рибно стопанство  98 407 13250 14193 9533 

Добивна промишленост .. .. .. .. .. 

Преработваща промишленост 441 14478 529263 520377 244408 

Производство на ел. и топл. енергия и на газ 8 73 .. .. .. 

Доставяне на води, канал.услуги и др.  .. 12 269 289 218 

Строителство 139 827 38672 38839 34427 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1325 3894 89806 357781 76173 

Транспорт, складиране и пощи 91 424 26925 28150 9442 

Хотелиерство и ресторантьорство 182 829 10309 14947 3561 

Създаване и разп. на инф., далекосъобщения 51 177 5772 5725 1983 

 Операции с недвижими имоти 110 153 3231 3169 12043 

 Проф. дейности и научни изследвания 239 413 8866 9126 3641 

 Административни и спомагателни дейности 34 370 8301 5237 8696 

 Образование 16 45 1121 1121 147 

 Хуманно здравеопазване и социална работа 127 781 13901 14138 3596 

 Култура, спорт и развлечения 18 30 801 827 79 

  Други дейности 147 243 1474 1598 717 

Източник : ТСБ, гр. Стара Загора 

Забележка:(..) -  данните са конфиденциални 

 

Производството на машини и оборудване е водещ отрасъл в икономиката на община 

Казанлък и на област Стара Загора. Ключова роля в този икономически сектор имат 

следните две фирми:  
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- „Арсенал” АД: предприятието е от военнопромишления комплекс в страната с 

дългогодишна история. Той е най-старото предприятие от отбранителната индустрия и 

най-голямото в сектор машиностроене в страната. Осигурява работа на значителна част 

от населението на града и близките селища (над 6 000 души), а пазарите му са в над 80 

държави. От 2006 г., след направени инвестиции в металообработващи машини, 

фирмата осъществява и гражданско производство. Делът на продукцията на 

предприятието, предназначена за износ е 99 %;  

- „М+С Хидравлик” АД: предприятието е водещ европейски производител на 

хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари 

за тях. Над 90% от продукцията му е предназначена за износ в Европа, Азия, Канада и 

САЩ. Предприятието има пазарен дял от около 35% в Европа и около 8% в световен 

мащаб. През 2006-2007 г. предприятието инвестира в производствени мощности. 

Икономическата криза от 2008-2009 г. се отразява чувствително върху продажбите на 

продукция, но предприятието успява да запази основните си клиенти и запазва 

експортната си ориентация. В предприятието работят около 1070 души.  

Други машиностроителни предприятия са:   

- „Капрони” АД – Производство на хидравлични зъбни помпи, компоненти и системи;  

- „Крес –Д” ООД – Производство на гама машини за пресоване на накрайници към 

хидравлични и пневматични маркучи; 

- „Хидропневматика” АД – Производство на хидравлични елементи и системи; 

- „Хранмеханика” ООД – Производство на машини за месопреробтка, хигиенна 

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

култури, медицински мебели.  

Значителна роля в местната икономика има и традиционния за общината  

икономически сектор „Производство на текстил и облекло”. Основните предприятия в 

сектора са:  

- „Катекс” АД: предприятието е създадено през 1948 г. и е единственото работещо в 

момента в страната вълненотекстилно предприятие. То е и най-големият производител 

на вълнени платове в Европа;  

- „България – К” АД: най -големият производител в Европа на прежда за ръчно плетиво 

и конци за шиене. Производство на хавлиени кърпи – напълно ново направление в 

развитието.  
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В град Казанлък се произвеждат струнни музикални инструменти и електропорцелан, 

представени от:  

- „Кремона” – България ЕООД – производство на класически китари, цигулки, виоли, 

виолончела и контрабаси;   

- „НИКДИМ” ЕООД - производство на електропорцелан, единствената фабрика на 

Балканите. Дизаин, конструкция и продажба на елекроапаратура за ниско и средно 

напрежение.  

Други по големи производствени предприятия са:  

- „Българска роза Севтополис” АД – производител на лекарствени форми – Карсил, 

Темпалгин, Нивалин, Циназарин.  

- „Аркомат България” ЕООД – производство на кабелни комплекти за автомобили.  

 - „Даник” АД -  производството и разработката на пластмасови продукти използвани в 

опаковъчната промишленост, както и производство и разработка на матрици, 

инструменти и специална екипировка, използвани в производствения процес.  

Фирматае  е основен доставчик на над 20 утвърдени компании в близо 15 страни, сред 

които Русия, Украйна, Полша, Беларус, Германия, Италия, Турция и др. 

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. 

Търговия и услуги 

През годините на преход към пазарна икономика голяма част от хората, които 

създадоха фирми, се насочиха към сектори, които не изискват значителни инвестиции 

за започване и развитие на самостоятелен бизнес. И в община Казанлък  се запазва 

тенденцията от предходните години най-големият брой фирми да е в отрасъла 

„Търговия и ремонт на автомобили и битова техника”, като в последните години се 

развиват и услугите, влизащи в дейността на неправителствени организации. През  2011 
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г. в отрасъла работят 1325 предприятия,  това представлява 43.7 % от предприятията в 

общината. Секторът разполага с 31.3  % (357781 хил. лв.) от нетните приходи от 

продажби и 16.8 % ( 3894) от заетите лица.  

1.2.2. Преки чуждестранни инвестиции 

Положителен момент е нарастването на размера на акумулираните преки 

чуждестранни инвестиции. През 2011 г. те са 45.7 млн. евро, като в сравнение с 2010 

г. те са нараснали с 5.1 млн. евро, или със 7.0 %.  В Казанлък са реализирани мащабни 

проекти от външни инвеститори. Това става благодарение на усилията на общината да 

бъдат привлечени компании като „Сити газ”, която изгради газопреносната система на 

града с продължение към населените места.  

В края на 2009 г. е открит завод за сейфове и метална мебел „Промет сейф”, с външна 

инвестиция от 14 млн. лв. 

През 2010 г. „Ветроком” ООД, дъщерна фирма на швейцарската компания „Алпики” 

АГ, завърши строителството на ветрогенераторен парк за производство на електрическа 

енергия, разположен в местността Бедек в близост до връх Бузлуджа. Инвестицията е за 

170 млн. лева.  

Община Казанлък е привлекателна за външни инвеститори. През 2011 г. на територията 

на общината е реализирана сериозна инвестиция от 70 млн. лева за изпълнението на 

втори етап от изграждането на вятърен парк «Ветроком». Това е най-голямата 

инвестиция в общината. Вятърният парк е разположен в близост до връх Бузлуджа, на 

30 км северно от Казанлък. Към момента той е най-големият високопланински вятърен 

парк в България. Годишното му производство е 125 GWh чиста електроенергия. 

Крупна инвестиция започна фирмата Би Си Ай холдинг Ад. Това е иновативна българо-

немска компания, създадена като дружество с инвестиционна цел в областта на 

възобновяемите енергийни източници и предимно на фотоволтаичните 

електроцентрали. През 2011 г. на територията на община Казанлък стартира 

изграждането на фотоволтаичен парк за производство на ВЕИ.  

От 2011 г. сериозен чужд инвеститор в общината е Гуала Клоужърс Груп. 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в 

общината имат следните измерения: 
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Табл. 7: Преки чуждестранни инвестиции в община Казанлък 

Години Млн. евро 
Базисен 

индекс - % 

Верижен 

индекс - %  

2008 11,5 100   

2009 21,5 187 187 

2010 42,6 370,4 198,1 

2011 45,7 397,3 107,3 

Източник: ТСБ Стара Загора 

Независимо от световната финансова криза община Казанлък е сред динамично 

развиващите се общини в България. Постигнати са добри резултати в усвояването на 

средства от европейските фондове. По привличане на крупни инвеститори община 

Казанлък се нарежда на едно от първите места сред общините в страната. Работи се 

активно в сферата на инфраструктурата, образованието, здравеопазването, социалните 

дейности, културата, туризма.  

По данни на ИСУН общината има реализирани или в процес на реализация 26 проекта 

по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” на  стойност над 51 милиона лева, по значими от които са: Технологичното 

обновление – начин за завоюване на нови пазари за „Пружини Пенев” ООД на стойност 

1002 хил. лева; Внедряване на ново технологично оборудване в „М+С Хидравлик”АД 

на стойност  4 971 хил. лева ; Внедряване на ново технологично оборудване в „М+С 

Хидравлик”АД на 4 389 хил. лв.; „Изграждане на инсталация за иновативно безотпадно 

рециклиране на употребявани, съдържащи остатъци от течни масла, пластмасови 

опаковки от фирма „Рекотуб” ЕООД” на стойност 1 404  хил.лв.; Закупуване на нови 

таблет-преса и блистер автомат и ремонт на съществуваща сграда за технологичната 

модернизация на таблетното производство в „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД, 

Казанлък на стойност  2 402 хил.лв.; Внедряване на енергоспестяващи технологии в 

„М+С Хидравлик” АД на стойност 6 954 хил. лв.; Повишаване конкурентоспособността 

на „МАШПРОМ – КМХ” ООД чрез технологично обновление на стойност 893 млн. лв. 

; Въвеждане в редовно производство на нови продукти и разширяване на дейността на 

„Промет Сейф”  ООД на стойност  3 264 хил. лв.  

Може да се направи изводът, че община Казанлък е демонстрирала много добър 

капацитет в усвояването на средствата от еврофондовете. 

Наука, иновации и технологично обновяване 

Инвестициите за научна и развойна дейност са сфера, в която страната ни изостава 

далеч от аналогичните стойности в ЕС. Разходите за научно-изследователска и 
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развойна дейност в Югоизточен район през 2010 г. възлизат на 18381 хил.лв., което 

представлява нарастване с 59 % спрямо 2007 г. (11557 хил.лв.). Въпреки нарастването в 

абсолютна стойност на научно-изследователските разходи, през последните години, 

делът на общите национални разходи за НИРД от БВП средно за страната е почти 

постоянен (около 0.45-0.53 %). В ЮИР, делът им от БВП за периода 2004-2009 г. 

бележи тенденция на непрекъснато, макар и малко нарастване, като през 2009 г. 

достига 0.18 % - три пъти по-нисък от средния за страната. Стартирайки от толкова 

ниска позиция, националната цел от 1.5 % разходи за НИРД през 2020 г., изглежда 

трудно постижима за района и в частност, за област Стара Загора и конкретно за 

община Казанлък.  

Все пак в Казанлък има редица предпоставки за развитие на иновациите. От голямо 

значение е наличният научен потенциал и благоприятното географско положение на 

общината. Приоритетно развитие на иновационни дейности се очаква в отраслите 

машиностроене, информационни технологии, услуги и енергетика. В тези отрасли се 

предвижда развитие на нови високотехнологични производства, създаващи висока 

добавена стойност, привличане на инвестиции в наукоемки производствени дейности. 

С неизползван капацитет остават Института по розата и етеричномаслените култури, 

той е основен център за научно-изследователска, приложна, обслужваща и 

спомагателна дейност в областта на етеричномаслените и лечебни култури в България.   

С голям принос за иновациите е изпълненият проект в общината „Създаване на 

Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация 

на тръбопроводи” на „Строителна механизация“АД в партньорство с Община Казанлък 

и УАСГ на обща стойност 6 662 683 лв. 

Изводите, които се налагат от прегледа на стопанското развитие на общината са:  

- Изграден “имидж” на индустриален  център с възможности за високотехнологични 

производства 

- Казанлък е втората по големина и значимост община в икономиката на област Стара 

Загора;  

- Преработващата промишленост е традиционно водещ, структуроопределящ сектор 

за икономическото развитие на община Казанлък;  

- Икономическата криза оказва съществено въздействие върху икономиката на 

общината; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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- В структурата на предприятията най-голям дял имат микропредприятията. Това в 

голяма степен е предимство тъй като те по бързо се адаптират  към динамиката на 

пазарите; 

- Положителен момент е нарастването на размера на акумулираните преки 

чуждестранни инвестиции.По привличане на крупни инвеститори община Казанлък 

се нарежда на едно от първите места сред общините в страната;  

- Постигнати са добри резултати в усвояването на средства от европейските фондове; 

- Недостатъчни инвестициите за научна и развойна дейност (НИРД).  

 

1.2.3. Селско и горско стопанство 

По данни на ТСБ за 2011 г. в сектора работят 98 предприятия, които са произвели 

продукция за 13 250 хил. лв. Това представлява 1.6 % от произведеното в общината. 

Секторът разполага с 1.3  % (15 193 хил. лв.) от нетните приходи от продажби и 1.8 % ( 

407) от заетите лица.  

Представените данни определят скромната роля на сектора в общинската икономика.    

Табл. 8: Основни икономически показатели в сектор селско и горско стопанство за 2011 г.  

в община Казанлък 

Показатели мярка 2011  г. 

Заети лица  бр.  407 

Предприятия бр. 98 

Продукция хил. лв. 13250 

Нетни приходи от продажби  хил.лв. 15193 

Печалба хил.лв. 2026 

ДМА хил.лв. 9533 

 Източник: ТСБ – Стара Загора  

 

 Селско стопанство 

Отрасловата структура на селското стопанство на общината има растениевъдно-

животновъден характер.  

Растениевъдство  

По данни на Областна дирекция „ Земеделие” – Стара Загора площите на земеделските 

земи в община Казанлък по баланса от 2012 г.  са както следва: земеделски земи – 

23 644 ха (37.0 % от територията на общината при 49.0 % за областта), от тях 
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обработваеми – 17 493 ха (74.0 %). Обработваемата земя на човек от населението – 2.4 

дка/човек, е по-ниско от средното за областта  – 6.6 дка/човек. 

Основна култура е пшеницата, следвана от слънчоглед, ръж и ечемик. Фуражните 

култури са с незначителни площи.  Преобладаващото производство е върху окрупнени 

площи, с добра агро-култура, но сравнително амортизиран машинен парк. Въпреки, че 

пшеницата заема най-много площ, общината не е типичен производител на зърно. 

Поради по-хладния климат средните добиви от пшеница са под средните за областта и 

страната.  

Общината има традиции и подходящи условия за отглеждане на овощни култури - 

сливи, череши, вишни, ябълки, круши, орехи, праскови. В повечето землища на 

общината има традиции и подходящи площи за отглеждане на ягоди. В момента тази 

култура почти не се отглежда, но има подходящи поливни площи за възстановяване на 

старите обеми. В общината има подходящи условия за отглеждане и на други 

ягодоплодни култури – малини, къпини, арония. Има създадени и ще се засаждат нови 

насаждения от арония и малини. Интересът към ягодоплодните култури през 

последните години нараства. Това се обуславя от: голямото търсене на плодовете им на 

вътрешния и международния пазар, бързата възвръщаемост на капиталните вложения и 

високата ефективност на производството. 

В общината има традиции и в производството на етерично-маслените култури. 

Пренесена от Индия през Персия, Сирия и Турция, маслодайната роза намира тук 

всички благоприятни за виреене условия- подходяща температура, висока влажност и 

леки песъчливи канелено-горски почви. Отглеждат се още лавандула, мента, копър, 

резене, салвия, маточина, шипка и голям брой билки и подправки. В гр. Казанлък се 

помещава Институт по розата и етерично-маслените култури с дългогодишен опит 

и дейност в тази област. На територията на общината има и 3 частни инсталации за 

добиване на етерични масла.  

Зеленчукопроизводството е представено от производството на картофи, домати и 

пипер. Поради по-хладния климат няма големи възможности за ранно 

зеленчукопроизводство. Произвеждат се предимно късни зеленчуци от дребни 

производители.    

Производството от трайни насаждения и зеленчуци остава далеч под местния 

потенциал и  потребности. Съхранената природна среда в общината и гарантираният 
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пазар са чудесни предпоставки за развитие и на биологично земеделие в общината, но 

за съжаление, Националния план за развитие на биологичното земеделие в България, 

2007-2013 г. не намери финансова подкрепа. Остава надеждата за осигурени финансови 

стимули през новия планов период.3 

 

Обобщени, проблемите на растениевъдството са: 

- Все още силна раздробеност на собствеността – проведено е уедряване на масиви за 

арендоване, но не и комасация; 

- Демографски срив в селските райони; 

- Нарушени сеитбообороти заради ограничаване в отглеждането основно на 

слънчоглед и жито; 

- Много от трайните насаждения са амортизирани, няма достатъчно финансови 

стимули за създаване на нови; 

- Ниско ниво на развитие на биологичното земеделие. 

 

Животновъдство 

Средната годишна продуктивност за отглежданите в Старозагорска област животни и 

птици е далеч под генетичните им възможности. В породно и продуктивно направление 

говедовъдството е ориентирано към производство на мляко. Над 83% от произведеното 

количество мляко е краве. 

Състоянието на животновъдството в община Казанлък е видно от приложените 

таблици: 

 

Табл. 9: Брой на животни в община Казанлък 2006-2012 г. 

Видове животни 2006 г. 2012 г. 
Индекс % - 

2012/2006 

Говеда 2709 3002 110.8 

Овце 6215 5759 92.7 

Кози 3917 1959 50.0 

Свине 1083 300 27.7 

Птици 22542 33360 148.0 

Пчелни семейства 3418 4413 129.1 

Източник: Общинска администрация Казанлък 
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Наличието на естествени ливади и пасища в общината дава добра възможност за 

развитие на животновъдството. От 2007 г. Община Казанлък отдава под наем на 

животновъди общински мери и пасища. Чрез тях те кандидатстват по мерки по ПРСР и 

СЕПП.   

Табл. 10: Раздадени мери и пасища в община Казанлък 

Година Животновъди  - брой Мери и пасища     - дка 

2007 25 6898 

2008 56 12330 

2009 63 15232 

2010 65 11685 

2011 49 9897 

2012 57 10303 

2013 53 9496 

Източник: Общинска администрация Казанлък 

В община Казанлък се набляга на местното овцевъдство. Стадата с по – голям брой 

животни се селекционират и контролират. На база на тези мероприятия е получена една 

много добра средна млечност от овца – около 100л. за лактация. Прогнозира се тази 

средна млечност да се запази. Овцевъдството е само в частния сектор, предимно в 

планинските райони, където има подходящи пасища. 

През последните години се наблюдава тенденция към намаляване броя на отглежданите 

животни от всички видове с изключение на говедата, птиците и пчелните семейства, 

при които се наблюдава увеличение. 

Животновъдството е далеч от оптималния си капацитет. Продукцията се затваря в 

кръговете на натуралната микроикономика. На този фонд, основният извод е, че 

конкурентоспособността на аграрния сектор е ниска. Без целеви субсидии, фермерите 

не могат да постигнат себестойност, кореспондираща на изкупните цени на 

преработвателите. Последните носят риска на пазарната реализация и конкуренция. Те 

са ориентирът и корективът за производителите на суровини. Нереализирани резерви за 

повишаване на ефективността на сектора са научно обслужване, сортовият и породният 

състав, агро-технологиите и агро-мениджмънта.  

Регулиране популацията на животни 

От 2005 г. в Община Казанлък действа общински приют за бездомни кучета, който е по 

съвместен проект на Община Казанлък и Австрийско-Българската организация за 

защита на животните. Извършен е ремонт на къща – общинска собственост, която се 

намира в м. „Дерелика” и е преустроена в приют за безстопанствени кучета. Община 



 
31 

Казанлък е натрупала вече значителен опит в намаляване популацията на бездомните 

кучета по метода „Хващане, кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране и връщане по 

места”. 

Приюта е регистриран като животновъден обект по чл. 137 ал. 1 от Закона за 

ветеринарно медицинската дейност с удостоверение за регистрация № 2402/28.10.2007 

г. и е вписан в регистъра на животновъдните обекти на РВМС гр. Стара Загора с 

ветеринарен регистрационен № 6100 – 0152. 

През 2011 г. към приюта е регистрирана и амбулатория с рег. № 249209, каквито са 

изискванията на Наредба № 41. 

Извършен е анализ на популацията на бездомните кучета и причините водещи до 

тяхното увеличаване – липсата на регистрация и контрол на домашните кучета и 

липсата на национален регистър на домашните кучета. 

С решение № 286/28.06.2012 г. на Общински съвет Казанлък е актуализирана 

Програмата за намаляването на популацията на бездомните кучета.  От момента 

на нейното приемане  тя се изпълнява стриктно.  С решение № 306/24.07.2012 г. на 

Общински съвет Казанлък е актуализирана и Наредба № 7 За отглеждане на животни 

на територията на общината. 

От момента на откриване на приюта през октомври 2005 г. до 2012 г. в него се е 

извършвала кастрация на 2520 кучета и 803 котки. 

Горско стопанство  

Горите и горските земи собственост на община Казанлък са разположени в 

териториалния обхват на ДГС „Казанлък”, на част от територията на община гр. 

Казанлък. 

В Стара планина и Средна гора горите образуват плътни комплекси, разпокъсани на 

места от по- малки или по- големи по площ земеделски земи. В Казанлъшката 

котловина, част от горите са разположени в поречието на р. Тунджа, а по- големи кории 

са останали в близост до селата Ръжена, Черганово и Копринка. 

Общински гори и горски земи има във всички землища попадащи на територията 

държавното горско стопанство, общо 17 на брой, както следва:  
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Табл. 11: Общински гори и горски земи в община Казанлък 

Землище 
Площ на гори и 

горски земи,  ха. 

гр. Казанлък 9.3 

гр. Шипка 7.8 

гр. Крън 1.5 

с. Хаджи Димитрово 7.4 

с. Енина  11.6 

с. Долно Изворово 56.0 

с. Горно Изворово 51.1 

с. Черганово 26.6 

с. Овощник 39.7 

с. Ръжена 95.5 

с. Кънчево 9.7 

с. Розово 5.8 

с. Бузовград 15.7 

с. Средногорово 161.0 

с. Горно Черковище 209.6 

с. Копринка 20.6 

с. Дунавци 13.2 

Общо  742.1 

Източник: Общинска администрация 

 

 

Следи от естествената растителност се наблюдават покрай р. Тунджа и р. Енинска, 

представени 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 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. 

Понастоящем горите в самото Казанлъшко поле заемат около 10% от територията. 

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. 

Горскостопанският  план е утвърден със заповед №РД-09-50 на директора на РДГ-

Стара Загора от 21.03.2013г 

Общо, през следващото десетилетие на територията на общинските гори е предвидено 

залесяване в размер на  64.4  ха редуцирана площ, или средногодишно по 6.4  ха.  
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Дървесните видове предвидени за залесяване са избрани с оглед най- пълното 

използване потенциала на типовете месторастения, подобряване на 

дървопроизводителните, водоохранни и почвозащитни функции на гората, както и 

осигуряване на бъдещия целеви състав на културите и насажденията.  

Залесяването с иглолистни е на площ от 0.4 ха и е с черен бор.  

С широколистни видове ще се залеси останалата предвидена площ. Със зимен дъб ще 

бъдат залесени 7.7 ха, със сортови тополи се предвижда залесяване на 46.2 ха. По 

значителни площи са предвидени за залесяване и с бяла акация- 2.8 ха. и летен дъб- 2.6 

ха. Всички изброени видове се отличават с добър растеж в района, на подходящите за 

тях месторастения. 

Съгласно годишния план,който ежегодно до 31.10. се одобрява от кмета на общината 

по решение на общински съмвет ще се придвижда  горските мероприятия за 

предстоящата календарна година. 

 

1.2.4. Туризъм 

Стопански измерения на туризма 

Туризмът е традиционна характеристика на Казанлък. Общината е позната дестинация 

като долина на розите, тракийското наследство и Опълчението. Последните 

археологически находки добавят стойност и атрактивност на района. Вече има 

планирани, но все още нереализирани намерения за създаване на туристически новини, 

за качествени подобрения в основния продукт. Сериозни са и намеренията в сферата на 

балнео-туризма. 

Всички предходни анализи изтъкват големия туристически потенциал на община 

Казанлък. Актуализираният анализ започва с оценка на настоящото развитие на 

туризма и стопанските му измерения. 

В областен план, община Казанлък отстоява трета позиция след Стара Загора и Павел 

баня: 
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Фиг. 1: Капацитет на настанителната база и реализирани нощувки 
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Капацитет на настанителната база и реализирани нощувки - 

Казанлък в областта, 2011 г.

капацитет 18632 100711 119724 32120 182135 699135 4968

реализирани нощувки 337 7611 18020 1738 95760 115347 460

  Гурково   Гълъбово   Казанлък   Мъглиж
  Павел 

баня

  Стара 

Загора
  Чирпан

 

Източник: НСИ, обработка НЦТР 

При капацитет на настанителната база за около 120000 нощувки годишно, през 2011 г. 

са реализирани малко над 18000. По неофициални данни от община Казанлък, 

реализираните нощувки са почти два пъти повече. Положителен и обнадеждаващ е 

фактът, че след траен спад до 2009 г., от 2010 г. до 2011 г., броят на реализираните 

нощувки в общината се е увеличил с близо 40%.  

Фиг. 2: Реализирани нощувки в община Казанлък - 2007-2012 г. 

Реализирани нощувки в община Казанлък 2007-2012 (по данни на 

общината)
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Източник: Община Казанлък, 2013 г. 
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Стопанските измерения на туризма в табличен вид демонстрират корелацията между 

основните параметри – капацитет, реализирани нощувки, приходи от нощувки и 

пълняемост на настанителните бази. Община Казанлък заема трето място по всички 

посочени показатели:  

Табл. 12: Стопански измерения на туризма 

Стопански измерение на туризма капацитет нощувки приходи - млн.лв. пълняемост 

  Гурково 18632 337 0.008 1.8% 

  Гълъбово 100711 7611 0.333 7.6% 

  Казанлък 119724 18020 0.766 15.1% 

  Мъглиж 32120 1738 0.057 5.4% 

  Павел баня 182135 95760 3.901 52.6% 

  Стара Загора 699135 115347 5.675 16.5% 

  Чирпан 4968 460 0.012 9.3% 

Източник: НСИ 

Средната пълняемост на настанителната база в общината е 15.1 %, при 52.6 % на Павел 

баня. Очакванията за реализиране на туристическата новина от „Долината на розите и 

тракийските царе” все още не са се сбъднали.  

Независимо, че туризмът е традиционна дейност в Казанлък, той все още не се е развил 

до структурен дял в икономиката на общината. Делът на приходите от нощувки (0.76 

млн. лв.) през 2011 г. е символичен – едва 0.07 % от общите нетни приходи от 

продажби (1144 млн. лв.). Основният продукт е „културно-познавателни програми” – 

самостоятелни или като части от маршрути с над-общински обхват. 

Фиг. 3: Дялове на туризма в местните икономики 
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Източник: НСИ, обработка а НЦТР 
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За разлика от дестинациите на масовия туризъм, туристическата индустрия на Казанлък 

следва тенденция на по-умерен растеж. Средногодишният ръст през последните 

няколко години е в рамките на 15 %. Тази динамика е мотивирана с увеличени доходи и 

заетост, но поражда много спорни въпроси и тревоги. Безспорна е само констатацията 

за количествено нарастване при незначително подобряване на ефективността (и 

другите качествени аспекти на предлаганите туристически продукти). Казанлък има 

нужда от цялостни устройствени решения за развитие на туризма и много инвестиции в 

инфраструктурата и средата на туристическите локализации. 

Съществен показател за ефективност на туристическата индустрия е и средният приход 

от една нощувка. При средно 36 лв. за района, услугата „нощувка” в община Казанлък 

през 2011 г. е била 43 лв., а в Стара Загора – 49 лв.  

Това са фактите. В областта като цяло е развит туризъм със скромни измерения. 

Казанлък, Павел баня и донякъде Стара Загора, оползотворяват ресурсите си за 

културен и балнео туризъм. Голяма част от регистрираните нощувки в градовете 

всъщност са хотелски услуги на бизнеса, а не на туристи. Въпреки големия потенциал 

на дестинацията „Казанлък“, за развитие на културен туризъм, той все още не се 

използва пълноценно. 

Анкетираното мнение на общинските администрации в областта (включително и на 

Казанлък) потвърди проблемната картина в сферата на туризма: 

- Недобре развитият туристически продукт като цяло; 

- Неразвитата мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма; 

- Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги; 

- Лошата транспортна достъпност към местата за туризъм; 

- Лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно 

наследство.  

Безпроблемни са само средствата за подслон. Казанлък разполага с адекватна база за 

настаняване – както в количествено, така и в качествено отношение. Големите 

дефицити са в туристическите продукти и тяхното маркетиране. 

Диагнозата в сектора е поставена от информираното мнение на анкетираните хора от 

областта: „неоползотворени туристически ресурси”. 
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Туристически ресурси и потенциали 

Пренасяйки предишна оценка, че Казанлък може и трябва да се утвърди като 

национален и международен туристически център, препотвърждаваме и едно от 

стратегическите направления в новия планов документ на областта. 

Казанлък попада в „тила” на южната черноморска дестинация. Този факт определя и 

типът на туристическото му развитие. Най-често Казанлък е вторична дестинация за 

обогатяване на черноморските туристически продукти. 

Казанлък е съхранил и постепенно развива уникалните си ресурси за културен туризъм 

(представени подробно в раздела „културно-историческо наследство). След успешното 

реализиране на първите етапи от цялостната Програма за социализация на тракийските 

гробници и консервация на археологическите находки, продължават усилията за 

цялостното изграждане на атрактивен комплекс на тракийското наследство. Проектите 

са изработени в идейна фаза. Остава доработването и реализацията им. Това ще бъде 

основната цел през новия планов период. 

Казанлък има и нереализирани потенциали на природното си наследство. 

Старопланинският район на общината изобилства с атрактивни природни комплекси, 

подходящи за екотуризъм. Опирайки се на Казанлъшката гробница и новооткритата 

„Голяма косматка”, множеството други културни ценности и фолклорни традиции, 

общината има потенциала да създаде и предложи продаваеми туристически продукти в 

цялата палитра на алтернативните форми на туризъм. 

Туристическият потенциал на община Казанлък е съхранен, постоянно се развива и се 

пренася в новия план като стратегически ресурс за развитие. Развитие във всички 

изброени проблемни насоки.  

Набелязаното и многократно мотивирано развитие ще стане възможно само след 

преодоляване на «местния егоизъм» (всяка община се стреми да развие собствен 

продукт). Необходима е единна областна, дори регионална туристическа стратегия и 

координирана програма с приоритизирани намеси. 

Крайната цел е да се сглоби богат и атрактивен туристически продукт, да се 

разнообрази туристическото предлагане и да постигне по-равномерно разпределение на 

ползите от туризма сред общините. Други важни аспекти за бъдещото развитие на 

регионалния туризъм са: 

- Да се удължи туристическия сезон; 
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- Да се увеличи броят на посетителите; 

- Да се повиши туристическата привлекателност на района; 

- Да се повиши значимостта на туризма в структурата на местните икономики. 

Това са стъпки в необходимата посока на развитие. Те не трябва да останат изолирани. 

Новият план на общината следва да ги подкрепи със съответни специфични цели и 

мерки, както и с препоръки към свързаните секторни политики – устройствена, 

инфраструктурна, екологична. 

Перспективи за развитие на туризма в свързани планови документи и експертни 

разработки 

Областната стратегия за развитие на Стара Загора, 2014-2020 г., отделя адекватно 

внимание на туристическия сектор, залагайки две специфични цели, финансируеми по 

новата ОП „Региони в растеж”: 

- Специфична цел 1.9. Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на 

природно и културно наследство. Ще се финансира възстановяване, опазване, 

експониране и оборудване на атрактивни природни и антропогенни обекти, 

формиращи основа за интегрирани регионални туристически продукти. 

- Специфична цел 1.10. Създаване и маркетиране на конкурентноспособни 

туристически продукти. Реализацията на тази цел е естественото продължение на 

предходната и ще се изразява в: подпомагане развитието на регионални продукти, 

генериране на актуална пазарната информация, разработване на регионални 

стратегии за развитие на туризма, маркетингови и рекламни стратегии и програми, 

разработване на туристически пакети, информационни кампании за подобряване на 

осведомеността относно природното и културно наследство и значението на 

туризма. 

Туристическо брандиране (експертна разработка на „Обединение за Бранд България” - 

ОПРР, проект „Разработване на стратегия за бранд България и въвеждане на практика 

на интегриран и последователен бранд мениджмънт”, 2008 г.). Община Казанлък 

попада в Туристически район „Тракия”. Това е един от най-старите регионални 

„брандове” в Европа – още от първото хилядолетие преди Христа. Този район не само 

че има общо културно наследство, но и много общи природни характеристики. 

Общините Павел Баня и Казанлък са включени в района с цел брандирането на 
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Долината на Розите и Долината на Трайкийските царе да влязат в един туристически 

район. Освен това, община Казанлък доброволно е влязла в „Туриристически Район 

Тракия”4.  

Брандирането на този район е изключително важно, тъй като върху него имат 

„брандингови” претенции и Гърция и Турция. С този туристически район е едно много 

важно “брандово име” на божеството Дионис, за което Гърция има претенциите да бъде 

нейно. Към този район се включва и Асеновград, по същата причина – за да може да се 

утвърди Туристически Район Тракия като “Земята на Дионис”, преди това гърците да са 

си го “присвоили” изцяло. 

Видове туризъм в Туристически район Тракия (Продуктов Фокус): Основен: културен. 

Допълнителни: Бизнес/Събитиен/Фестивален, винен и гурме, балнео, СПА и Уелнес, 

градски, уикендов и шопинг туризъм. 

Карта 2: Туристически райони 

 

Източник: «Обединение за Бранд България» - проект по ОПРР „Разработване на стратегия за бранд 

България и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт”, 2008 г. 

                                                 

4 Проект „Долината на розите и тракийските царе“ с бенефициент Община Казанлък създава бранд, 

включващ общини Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Карлово и Сопот, интегрирано с изработване и 

промотиране на цялостен туристически продукт за устойчиво развитие на районите. Проектът  се 

финансира по ОПРР и е на стойност 479560 лв. 
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Програма за управление на Община Казанлък 2011 г. – 2015 г. – този ключов документ 

синтезира и конкретизира приоритетите за развитие на общината в рамките на 

сегашния мандат на кмета, застъпващ с 2 години и новия планов период. Сред 

приоритетите е и туризма, представен в по-обхватния контекст на културно-

историческото наследство и новата културна политика на общината. Основна задача е: 

„Ефективно управление и използване на природните дадености, историческите и 

културните ресурси за генериране на доходи от туризъм, при партньорство от взаимен 

интерес между общината и туристическите сдружения и фирми”.  

Нов акцент е свързването на културата и с туристическото предлагане. Стратегическа 

цел на новата културната политика е запазване и ускорено развитие на Казанлък като 

българска община с европейски измерения и стандарти в сферата на изкуствата. 

Нейното устойчиво последователно развитие като активен, престижен културен и 

фестивален център в региона и страната, като популярна дестинация за културно-

исторически туризъм. Сред конкретните мерки за развитие на туризма са: 

- Съхраняване, социализация и популяризиране на културно-историческото 

наследство; 

- Подобряване на достъпа до значимите културни паметници и туристически обекти;  

- Дигитализация и маркетинг на културните ресурси и потенциал на общината; 

- Съхраняване на природните дадености и оптималното им използване за развитието 

на туризма и добрата среда за живот и отдих на хората от общината. 

Основната цел е постигане на необратим процес към превръщането на Община 

Казанлък в културно-историческа столица на България, център на международен 

културен и фестивален туризъм чрез: 

- Активен маркетинг на културния и туристически продукт, промотиране пред 

български и международни туроператори на туристически пакети (включващи 

историческо наследство, традиционна култура и форми на съвременната култура;  

- Цялостен туристически продукт - обединяване на съществуващите културно-

исторически атракции, разработване на нови разнообразни туристически пакети; 

- Изграждане на информационна инфраструктура за туризма – ТИЦ, указателни 

знаци, маркировка, туристически карти с културни, еко- и др. маршрути; 
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- Социализация и интерпретация на тракийското наследство – продължаване на 

усилията и реализация на набелязания проект за още 9 гробници и свързването им в 

единна туристическа инфраструктура;  

- Традиционните празници на общината, включени в туристическо предлагане - в 

партньорство с туроператори и туристически агенции; 

- Обогатяване на туристическите продукти на общината в посока еко, селски, вело 

и приключенски туризъм;  

- Мегалитен комплекс край с. Бузовград - разработване на проект за социализация - 

превръщане в туристически и фестивален център на тракийските обредни 

комплекси в Долината, включване в програмата „Европейски културни маршрути” 

на Съвета на Европа; 

- Уникалния Музей на розата – обособяване като самостоятелен културен институт, 

реновиране и подобряване на достъпа; 

- Предложение пред ЮНЕСКО за включване на Долината на тракийските царе като 

цялостен обект в Списъка за световно културно наследство (в сътрудничество с 

Министерство на културата); 

- Мониторинг и стриктни правила по опазването на паметниците на културата. 

Дългосрочен план за поддръжка, реновиране и социализация; 

- Актуализация на регистъра на културните, исторически и архитектурните 

паметници, които представляват ценност за културното наследство; 

- Участие на общината в проект "EDEN” (финансиран от ЕК) - Конкурс за избор на 

изключителна национална туристическа дестинация; 

- Популяризиране на културното наследство и културните коридори в региона чрез 

използването на съвременни технологии за разпространение, в сътрудничество с 

Европейския институт за културни маршурти (Люксембург) и с други 

специализирани институции. 

 

Представените цели, конкретни мерки и идеи за проекти са солидна платформа на 

туристическото планиране за периода 2014-2020 г. Те следва да станат органична част 

както от стратегическия пакет на новия ОПР Казанлък 2014-2020 г., така и на 

програмата му за реализация.  
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1.3. Човешки ресурси и социална сфера  

1.3.1. Демографско състояние и тенденции 

Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските  

проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и 

не на последно място задълбочаване на диспропорциите в териториалното 

разпределение на населението в страната. Община Казанлък е на 2 място на ниво NUTS 

4 в област Стара Загора по брой на населението –  72 582 души към 01.02.2011 г., 

което представлява 21.8 % от населението на областта. В разпределението на 

населението на общинско ниво съществува ясно изразен дисбаланс между град 

Казанлък и останалите населени места. Населението на град Казанлък към началото на 

2011 г. е 47 325 д. (65.2 % от населението на общината). Сред другите населени места в 

общината с относително по-голям брой население са гр. Крън 3322 д. и с. Копринка 

2707 д., а с. Средногорово ( 213 д.) – с най-малък брой. За периода между двете 

преброявания населението на община Казанлък намалява с – 8 952души (-11.0 %), 

като отрицателният прираст на намалението е с по-високи стойности от средните за 

страната, Югоизточния район и на област Стара Загора.  

Табл. 13: Население в община Казанлък към 1.02.2011 година 

Статистически район, 

област, общини 

Население към Прираст 

абсолютен брой 

Прираст 

(%) 01.3.2001 01.2.2011 

България 7 928 901 7 364 570 -564 331 -7.1 

Югоизточен район 1 168 706 1 078 002 -90704 -7.8 

Стара Загора 370615 333265 -37350 -10.1 

Община Казанлък 81533 72581 -8952 -11 

гр.КАЗАНЛЪК 53770 47325 -6445 -12 

гр.ШИПКА 1492 1336 -156 -10.5 

с.БУЗОВГРАД 2513 2171 -342 -13.6 

с.ГОЛЯМО ДРЯНОВО 300 262 -38 -12.7 

с. ГОРНО ИЗВОРОВО 297 222 -75 -25.3 

с. ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ 1441 1374 -67 -4.6 

с. ДОЛНО ИЗВОРОВО 574 541 -33 -5.7 

с.ДУНАВЦИ 725 584 -141 -19.4 

с.ЕНИНА 2679 2477 -202 -7.5 

с.КОПРИНКА 2847 2707 -140 -4.9 

с.КРЪН 3636 3322 -314 -8.6 

с. КЪНЧЕВО 1079 1117 38 3.5 

с.ОВОЩНИК 1923 1655 -268 -13.9 

с. РОЗОВО 1386 1208 -178 -12.8 

с. РЪЖЕНА 1116 1028 -88 -7.9 

с. СРЕДНОГОРОВО 298 213 -85 -28.5 

с.ХАДЖИДИМИТРОВО 1548 1504 -44 -2.8 

с. ЧЕРГАНОВО 1139 972 -167 -14.7 

с.ШЕЙНОВО 2002 1871 -131 -6.5 

с. ЯСЕНОВО 768 692 -76 -9.9 

Източник: НСИ 
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Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на 

основните демографски процеси – естествен и механичен прираст.  В община 

Казанлък те са:  

Табл. 14: Естествено и механично движение на населението в община Казанлък – в брой 

Години Родени Умрели 
Естествен 

прираст 
Заселени Изселени 

Механичен 

прираст 

Общ 

прираст 

2008 718 1098 -380 1294 1556 -262 -642 

2009 754 1099 -345 1258 1601 -343 -687 

2010 667 1150 -483 1557 2012 -455 -938 

2011 693 1073 -380 807 988 -181 -561 

2012 662 1084 -422 872 953 -81 -503 

На 1000 души от населението – в промили  (‰) 

Години Родени Умрели 
Естествен 

прираст 
Заселени Изселени 

Механичен 

прираст 

Ср. год. 

население 

2008 9.3 14.2 -4.9 16.7 20.1 -3.4 77456 

2009 9.8 14.3 -4.5 16.4 20.8 -4.5 76792 

2010 8.8 15.1 -6.4 20.5 26.5 -6 75978 

2011 9.4 14.5 -5.1 10.9 13.4 -2.5 73789 

2012 9.2 15.1 -5.9 12.1 13.3 -1.1 71817 

Източник: НСИ 

Раждаемост 

В общината през 2008 г. са родени 718 (9.3 ‰), а през 2012 г. 662 деца (9.2 ‰). В област 

Стара Загора  коефициентът на раждаемост през 2008 г. е (10.1 ‰) , а през  2012 г. (9.8 

‰). Коефициентът на раждаемостта в страната през 2008 г. е (10.2 ‰) и 2012 г.(9.5 ‰), 

или по този показател  общината има  малко по-неблагоприятни позиции от средните за 

страната 0.3 п.  и за  област Стара Загора с 0.8 п. за 2012 г.  

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През 

последната години в общината е налице тенденция за слабо понижаване на общата 

смъртност, изразено в абсолютни числа.  През 2012 когато са умрели 1084 д., а 

коефициента на общата смъртност е ( 15.1 ‰). През 2011 г. са умрели 1073  д. ( 14.5  

‰), 2010 г. са умрели 1150 д.( 15.1 ‰). По отношение на смъртността през 2012 г. 

община Казанлък е с близки коефициенти от средните за страната   (15.0 ‰) и на 

област Стара Загора(15.6 ‰). 
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Естественият прираст5 в общината в периода 2008-2012 г. е отрицателен 2008 г. (- 

380 души), 2009 г. (- 345 души), 2010 г. (- 483 души), 2011 г. (-380 души), 2012 г.  (- 422 

души). Коефициентът на естественият прираст в общината през 2010  г. е (-6.4 ‰), 2011 

г. е (- 5.1  ‰) и 2012 г е (- 5.9  ‰).  

През 2012 г. в област Стара Загора естественият прираст е (- 5.8 ‰) и в страната (-

5.5 ‰). Или по този показател общината има близки  показатели с  областта и  

страната.  

Механичен прираст 

Данните за миграция (най-вече вътрешната) на населението за общината показват, че 

изселените са повече от заселените, като механичния прираст6 е с отрицателен знак 

през последните години.  През периода 2008 – 2012 г. са се заселили 5 788 души, а са се 

изселили 7 110 души, или за 5 години имаме отрицателен механичен прираст (- 1 322 

души). Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на 

населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава 

равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 години, 

но и в по-дълъг период от време. 

По данни от текущата демографска статистика на НСИ населението на общината макар 

и минимално продължава да намалява и към 31.12.2012 г. населението наброява 71 587 

души, или за около 2 година намалява с 994 д.(1.4  %) 

Полово-възрастова структура. Към 1.02.2011 г. жените са 37433 (51.6 %), мъжете са 

35 148 души (48.4 %), или на 1000 мъже се падат 1 065 жени.  

По отношение на възрастовата структура на населението в община Казанлък се 

потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за 

страната и областта като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на 

населението, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял 

на населението под 15 години и увеличаване на броя и дела на населението на 65 и 

повече години.   

                                                 

5 Разликата между ражданията и умиранията 

6 От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната, а и движението на лица 

към и от страната. 



 
45 

Табл. 15: Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. (в %) 

  0-14г. 15-64г. 65г. + 

България 13.2 68.3 18.5 

Югоизточен район 14.8 68.8 18.4 

Област Стара Загора 13.6 66.9 19.5 

Община Казанлък  13.3 68 18.7 

Източник: НСИ 

По основни възрастови  групи в общината през 2011 г. преобладава населението в 

групата на 15-64 години  49 387 д. или 68.0 %. По населени места в общината най-голям 

е този дял  в с.Долно изворово  70.8 % и гр. Казанлък 70.0 %.  

Делът на населението на възраст под 15 г. е с най-висок относителен дял в с. Кънчево 

20.9 % и с. Хаджидимитрово 17.5 % , а най-нисък в селата Средногорово – 1.9 % и 

Голямо Дряново -6.8 %.   

Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 13 540 д., или 18.7 % и 

непрекъснато расте, като с най голям относителен дял са селата Средногорово 54.5 % и 

Голямо Дряново 59.2  %.  

Табл. 16: Основни възрастови структури на населението към 01.02.2011 г. 

Населени места 
бр.  бр. бр. бр. % % % 

общо 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

Община КАЗАНЛЪК 72581 9654 49387 13540 13.3 68 18.7 

гр.КАЗАНЛЪК 47325 6166 33148 8011 13 70 16.9 

гр.ШИПКА 1336 134 831 371 10 62.2 27.8 

с.БУЗОВГРАД 2171 353 1374 444 16.3 63.3 20.5 

с.ГОЛЯМО ДРЯНОВО 262 9 98 155 3.4 37.4 59.2 

с.ГОРНО ИЗВОРОВО 222 11 132 79 5 59.5 35.6 

с.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ 1374 233 838 303 17 61 22.1 

с.ДОЛНО ИЗВОРОВО 541 60 383 98 11.1 70.8 18.1 

с.ДУНАВЦИ 584 75 377 132 12.8 64.6 22.6 

с.ЕНИНА 2477 276 1574 627 11.1 63.5 25.3 

с.КОПРИНКА 2707 419 1830 458 15.5 67.6 16.9 

с.КРЪН 3322 437 2167 718 13.2 65.2 21.6 

с.КЪНЧЕВО 1117 233 724 160 20.9 64.8 14.3 

с.ОВОЩНИК 1655 179 1082 394 10.8 65.4 23.8 

с.РОЗОВО 1208 104 797 307 8.6 66 25.4 

с.РЪЖЕНА 1028 173 641 214 16.8 62.4 20.8 

с.СРЕДНОГОРОВО 213 4 93 116 1.9 43.7 54.5 

с.ХАДЖИДИМИТРОВО 1504 263 1024 217 17.5 68.1 14.4 

с.ЧЕРГАНОВО 972 90 635 247 9.3 65.3 25.4 

с.ШЕЙНОВО 1871 317 1194 360 16.9 63.8 19.2 

с.ЯСЕНОВО 692 118 445 129 17.1 64.3 18.6 

Източник НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.  
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Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя 

на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60-64 г.). Към 01.02.2011 г. общо за общината това 

съотношение е 57 %, при 70.0 % общо за страната и 65 % за областта.. По този 

показател общината  е в по-неблагоприятно съотношение с 13 п.п. от средната за 

страната и 8 п.п. от средните за областта.  

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за общината е 47.0 %, 

тоест на 100 лица във възрастовата група 15–64 навършени години се падат около 53 

лица под 15 г. и над 65 г.  На областно ниво съотношението е 49.4 % и за страната 46.5 

%.  

 

1.3.2. Етно-демографска характеристика на населението  

Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за 

етническо самоопределение, са 93.4 %  (67 764 лица)от населението към 01.02.2011 г.   

Българската етническа група е първа по численост и обхваща 57 822 лица, или 85.3 % 

от лицата, доброволно декларирали етническото си самоопределение, при 84.8 % 

средно за страната. Делът на българската етническа група в сравнение с данните за 

страната е повече само с  0.5 п.  пункта. 

Турската етническа група е втора по численост, като към 01.02.2011 г. 4 962 лица са се 

самоопределили като етнически турци. Те представляват 7.3 % от всички лица в 

общината, при 8.8 % средно за страната. Относителният им дял в сравнение с данните 

за страната е с 1.5 пункта повече. 

Ромският етнос е традиционно третият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 3738 

души според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 5.5  %, при средно 4.9 

% за страната.  Ромската общност е хетерогенна. Тя се състои от отделни групи, които 

се самоопределят по различен начин7 като българи, турци и роми и т.н. хората от 

малцинствените групи живеят в обособени квартали, които се характеризират с лоша 

инфраструктура, която на места липсва, наличие на незаконно строителство, бедност, 

                                                 
7 Причините за тази ситуация се дължат на явленията “етническа мимикрия” (т.е. лица с ромска 

идентичност публично декларират друга, не-ромска идентичност). 
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ниска степен на образование, отпадане на децата от училище, ниска степен на здравно 

обслужване, висока безработица, липса на спортни мероприятия и съоръжения за 

тяхното провеждане. Процесите на урбанизация не водят до възприемане на 

универсален начин на живот и поведение в обществото от тяхна страна.  

С най-голям дял  е ромското население с. Горна Черковище 24.3 % (322 д.), с. 

Хаджидимитрово 20.8 %, с. Шейново 18.2 %, а най голяма част от него живее в град 

Казанлък 2 073 д., или 55.5 %  от ромското население на общината. 

 

Табл. 17: Население по етническа принадлежност към 01.02.2011 г. 

Населени места 

Брой лица, 

отговорили на 

доброволния въпрос 

за етническа 

принадлежност            

(общо) 

Етническа група 

Не се 

самоопределям Българска Турска Ромска Друга 

Община КАЗАНЛЪК 67764 57822 4962 3738 787 455 

гр. КАЗАНЛЪК 44413 40360 1462 2073 311 207 

гр. ШИПКА 1301 1130 .. 7 151 .. 

с. БУЗОВГРАД 2090 1304 629 141 5 11 

с.  ГОЛЯМО ДРЯНОВО 261 260 .. - .. .. 

с. ГОРНО ИЗВОРОВО 222 193 27 .. .. .. 

с.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ 1327 932 .. 322 .. .. 

с.ДОЛНО ИЗВОРОВО 501 322 157 3 12 7 

С.ДУНАВЦИ 568 407 130 31 - - 

С.ЕНИНА 2374 2244 8 52 59 11 

с.КОПРИНКА 2483 1757 467 137 24 98 

с.КРЪН 2902 2352 350 82 95 23 

с.КЪНЧЕВО 1099 492 438 143 3 23 

с.ОВОЩНИК 1601 1587 3 6 .. .. 

с.РОЗОВО 1196 1127 43 20 .. .. 

с.РЪЖЕНА 1012 483 340 129 51 9 

с.СРЕДНОГОРОВО 210 208 - .. .. .. 

с.ХАДЖИДИМИТРОВО 1120 501 315 233 42 29 

с.ЧЕРГАНОВО 943 872 .. 53 .. .. 

с.ШЕЙНОВО 1574 1015 235 287 23 14 

с.ЯСЕНОВО 567 276 270 18 - 3 

Източник НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.  

 

Основни изводи: 

- За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. общината има 

отрицателен прираст (-11.0 %), или  намалява  с 8 952  д.; 

- Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 13 540 д., или 18.7  

%, докато тази от 0 до 14 години  е 9 654 д. или 13.3 %; 
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- Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на населението  

през последните  години е с тенденция на стабилизиране;  

- Смъртността е със  по-високи стойности от раждаемостта; 

- Естествения прираст през последните години е отрицателен; 

- Данните за вътрешната миграция на населението показват, че изселените са повече 

от заселените, като механичния прираст е с отрицателен знак; 

- Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по 

нататъшната жизненост на общината.  

-  

1.3.3. Заетост и безработица  

Заетост 

Към 2012 г. икономически активните лица в община Казанлък наброяват 34 403 д. Този 

показател бележи намаление в сравнение с 2010 г., когато броят им е бил 40 045 д. По 

брой на икономически активни лица община Казанлък е втора в областта след община 

Стара Загора, която наброява 78 315 души, като трябва да се отбележи, че и тук 

икономическо активното население бележи спад в сравнение с данните от 2010 г. 

По групи предприятия според броя на заетите лица през 2011 г. преобладават тези в 

големите 47.0 %, следвани от микро 23.4 % и малките 17.0 %.    

 

Табл. 18: Заети лица по групи предприятия през 2011 г. 

 Групи 

предприятия 
Брой  

Заети - 

брой 

% на 

заетите 

Общо за общината 3032 23171 100.0 

Микро до 9 заети 2791 5420 23.4 

Малки от 10 до 49 199 3945 17.0 

Средни от 50 до 249 33 2920 12.6 

Големи над 250 9 10886 47.0 

 Източник: ТСБ - гр. Стара Загора 

 

По отрасли през 2011 г. най - много са заетите в преработващата промишленост – 62.5 

%, търговията и ремонт на моторни превозни средства – 16.8 %, строителството – 3.6 

%, хотелиерство и ресторантьорство 3.6 % , което е видно от следната таблица: 
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Табл. 19: Заети лица в община Казанлък 2011 г.  

Икономически дейности (А 21) Брой  % 

Общо 23171 100.0 

Селско, горско и рибно стопанство  407 1.8 

Добивна промишленост .. .. 

Преработваща промишленост  и др. 14478 62.5 

Производство на ел. и топл. енергия и на газ 73 0.3 

Доставяне на води, канал.услуги и др.  12 0.05 

Строителство 827 3.6 

Търговия и ремонт на МПС 3894 16.8 

Транспорт, складиране и пощи 424 1.8 

Хотелиерство и ресторантьорство 829 3.6 

Създаване и разп. на инф., далекосъобщения 177 0.8 

 Операции с недвижими имоти 153 0.7 

 Проф. дейности и научни изследвания 413 1.8 

 Административни и спомагателни дейности 370 1.6 

 Образование 45 0.2 

 Хуманно здравеопазване и социална работа 781 3.4 

 Култура, спорт и развлечения 30 0.1 

  Други дейности 243 1.0 

Източник : ТСБ -  гр. Стара Загора 

Забележка:” ..” -  Данните са конфиденциални 

Безработица 

Към 30.11.2012 г. в община Казанлък регистрираните безработни лица са 3323 при 2420 

през същия период на 2011 г. или увеличението е с 903 лица. Равнището на безработица 

в общината е 9.7 % при 7.3 % през м. ноември 2011 г. Средното равнище на 

безработица за страната през м. ноември 2011 г. е 11.3 %  

Към 30.11.2012 г. в община Казанлък са регистрирани 1897 безработни лица от женски 

пол. Съотношението мъже:жени през месец ноември 2012 г. е 43.0: 57.0 при 44.2: 55.8 

през същия период на 2011 г. 

Във възрастовата структура състоянието на регистрираните безработни лица в община 

Казанлък към 30.11.2012 г. и съответния период на миналата година е както следва: 

Табл. 20: Безработица в община Казанлък – брой  

Възраст 30.11. 2011 г.  Дял % 30.11.2012 г.  Дял % 

Общо 2420 100 3323 100 

Дял на безработните   7.3   9.7 

До 19 год. 37 1.5 85 2.6 

От 20 до 24 години 224 9.3 317 9.5 

От 25 до 29 години 270 11.2 389 11.7 

От 30 до 34 години 350 14.5 414 12.5 

От 35 до 39 години 312 12.9 391 11.8 

От 40 до 44 години 263 10.9 372 11.2 

От 45 до 49 години 280 11.6 360 10.8 

От 50 до 54 години 256 10.6 405 12.2 

Над 55 години 428 17.7 590 17.7 

Източник:  ДБТ Казанлък 
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Към 30.11.2011 г. най-висок е дела на безработните лица  над 55 г.- 17.7 %, следвани от 

групата от 30 до 34 г. -12. 5 % и от 50 до 54 г. - 12.2 %. Регистрираните безработни лица 

над 55 год.  през м. ноември 2012 г. запазват относителния си дял спрямо същия период 

на 2011 г. но като абсолютен размер са се увеличили от 428 на 590 лица. 

Към 30.11.2012 г. относителният дял на младите хора  до 29 г. в община Казанлък е 23.8 

% при 22.0 % през същия период на 2011 г., като увеличението е с 1.8 пункта. 

Проблемът с трудовата реализация на младите хора до 29 г. е един от най-острите 

на пазара на труда. 

Състоянието на регистрираните безработни лица  в община Казанлък  по 

професионален признак, сравнени с м. ноември 2011г.  е както следва: 

Период Брой 
Раб. 

професии 

 

Дял 

- % 

Специалисти 
Дял 

- % 

Без 

квалификация 

Дял 

- % 

30.11.2011 г. 2420 535 22.1 768 31.7 1117 46.2 

30.11.2012 г. 3323 863 26 1104 33.2 1356 40.8 

 

През м. ноември 2012 г. в структурата на безработните по професионален признак се 

наблюдава увеличение в относителния дял на безработните без квалификация, а се е 

увеличил дела в сравнение със съответния период на 2011 г. на регистрираните 

специалисти от 31.7% на 33.2%  и на безработните с работнически професии от 22.1 % 

на 26.0 %. 

 В структурата на регистрираните безработни специалисти най-голям е делът на тези от 

сферата на техника и технологии – 38.8 %, следвани от специалистите, освободени от 

сферата на услуги, транспорт и охрана – 24.5 % и тези в областта на обществените 

науки, икономиката и правото  – 20.7 %.  

През м. ноември 2012 г. в образователната структура най-висок е относителният дял на 

безработните със средно образование – 58.5 % следвани от тези с начално образование - 

18.6 % и  с основно образование са 15.5 %. В сравнение с ноември 2011 г. се наблюдава 

увеличение на относителния дял на безработните лица със средно образование с 6.1 

пункта, а намалява дела на безработните с висше, основно и начално образование. 

Към 30.11.2012 г. най-много са безработните лица с продължителност на престой на 

пазара на труда от 6 до 12 месеца – 30.3 % и от 1 до  4 месеца – 23. 8 %. Продължително 

безработните лица (над 1 година) са 675 при 602 през същия период на 2011 г. 
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Основни изводи: 

- Равнището на безработицата в общината е 9.7 % към 30.11. 2012 г. и 7.3 % през м. 

ноември 2011 г., или имаме увеличение с 2.4 пункта;   

- Към 30.11.2012 г. относителният дял на младите хора  до 29 г. в община Казанлък е 

23.8 % при 22.0 % през същия период на 2011 г. като увеличението е с 1.8 пункта.;   

- Проблемът с трудова реализация на младите хора до 29 г. е един от най-острите на 

пазара на труда; 

- През м. ноември 2012 г. в образователната структура най-висок е относителният дял 

на безработните със средно образоване – 58.5 % следвани от тези с начално 

образование - 18.6 % и  с основно образование са 15.5 %;  

- През м. ноември 2012 г. в структурата на регистрираните безработни специалисти 

най-голям е делът на тези от сферата на техника и технологии – 38.8 %, следвани от 

специалистите, освободени от сферата на услуги, транспорт и охрана – 24.5 % и 

тези в областта на обществените науки, икономиката и правото – 20.7 %;  

- Към 31.12.2011 г. най-много са безработните с продължителност на престой на 

пазара на труда от 6 до 12 месеца – 30.3 % и от 1 до  4 месеца – 23.8 %. 

Продължително безработните лица /над 1 година/ са 675 при 602 през същия период 

на 2011 г. 

1.3.4. Доходи  

Работната заплата продължава да бъде основен източник за доходите на домакинствата 

с около 60 %  от общия доход. Средната годишна работна заплата в общината  през 

2011 г. е 6 672 лв. и е значително под средното равнище за областта (с 1940 лв.) и на 

района с (840 лв.), като увеличението на работната заплата за 2011 г. в сравнение с 2010 

г. е само с 6.4 % (402 лева).   

Табл. 21: Средна годишна заплата в община  Казанлък – лв. 

Район, област, община 
години 

2009 2010 2011 

България 6172 6540 6727 

Югоизточен район 6837 7205 7518 

Област Стара Загора 7602 8080 8512 

Община Казанлък 5664 6270 6672 

Братя Даскалови 5079 5125 5419 

Гълъбово 14503 14887 14976 

Мъглиж 5725 6370 6915 
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Опан 4853 5388 5572 

Павел баня 5799 6066 6514 

Раднево 13266 13829 15636 

Стара Загора 6282 6660 6970 

Чирпан 5640 6076 6587 

Гурково 4713 7031 7579 

Николаево 4634 5605 6096 

Източник: НСИ 

Изводи: По равнище на доходи на населението България  е най-изостаналата и бедна 

страна - членка на ЕС: доходите на нашите домакинства са с около 70 % по- ниски от 

средните за ЕС; В рамките на страната общината е под средна работна заплата (с 55 

лева). 

1.3.5. Образование 

Образованост на населението 

По отношение на образователната структура, една от водещите цели на 

общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното равнище 

на населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно напусналите 

училище и увеличаване на дела на населението с висше или еквивалентно на висше 

образование. 

По данни НСИ за 2011 г., относителният дял на населението на общината с високо 

образователно ниво (с висше и полувисше образование) е 16.4 % от общото население. 

Същевременно, този показател за общината бележи нарастване спрямо данните за 2001 

г., когато тези лица са били 12.9 % от населението. Въпреки това, налице е  изоставане 

в сравнение със средното равнище за страната 19.6% и минимално за областта 16.7 %. 

Значителни са вътрешно селищните различия в относителния дял на висшистите. Делът 

на високообразованото население в общинския център  е най-висок 21.3 %.  

Лицата със средно образование са 34 422 д. (50.6 %), което е по-високо от средното за 

страната (43.4 %). С основно образование са 13 844 лица (20.4 %), с начално – 4 616 

лица (6.8 %) и с незавършено начално – 3 129 лица (4.6 %). Последната група е 

представена изключително от роми. В дъното на образователната стълбица стоят 

лицата, “никога непосещавали училище”. Броят им в община Казанлък е 647, или 1.0 % 

от населението на 7 и повече навършени години, при 1.2 % средно за страната. Така се 

формира дял от 32.8 % неграмотни или с ниска грамотност хора, което силно 

затруднява достъпа им до пазара на труда. 
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Образователна инфраструктура 

Предучилищното образование се осъществява в детските градини и в 4 училища – ОУ 

„Чудомир“, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „д-р Петър Берон“ с. Овощник, ОУ 

„Паисий Хилендарски“ с. Х. Димитрово. Възрастта на децата, обхванати в детските 

градини, е 3-6 години. Преди първи клас обучението в подготвителна група или в 

подготвителен клас е задължително.  

Предучилищното образование в общината е представено от 30  детски градини и 4 

детски ясли: 15 в гр. Казанлък , от които една на държавна (ДЦДГ «Детелина») и по 

една  в  с. Енина, гр. Крън, с.Шейново, с. Черганово, с. Овощник, с. Бузовград, гр. 

Шипка, с. Горно Черковище, с. Ясеново, с. Копринка, с. Розово, с. Кънчево, с. 

Хаджидимитрово, с. Ръжена и с. Долно изворово. В общината през периода 2008-2013 

г. се наблюдава: увеличение на децата, посещаващи детските градини със 6.9 % (от 

2181 деца през учебната 2008/2009 г. на 2331 деца през учебната 2012/2013 г.); 

запазване на детските градини  (от 31 през учебната 2008/2009 г. на 30 детски градини 

през учебната 2012/2013 г.) и запазване на броя на педагогическия персонал, работещ в 

детските градини (от 220 през учебната 2008/2009 г. на 221 през учебната 2012/2013 г.).  

Детските градини на територията на общината разполагат с добра материално-

техническа база, осигуряваща нормален учебен процес. Известни затруднения има при 

някои детски заведения които са с една или две смесени групи от деца на възраст от 3 

до 7 години , което води до неефективност при  възпитателния и образователния 

процес. В периода 2012-2013 г. на четири детски заведения в град Казанлък е извършен 

инженеринг - проектиране и строителство на мерки за енергийна ефективност на 

сградите: на ЦДГ № 9 “Слънчице” и ДДЯ № 4 “Пролет” и през 2013 г. ЦДГ “Юрий 

Гагарин” и ДДЯ № 5 “Детелина”. От 2014 е извършена оптимизация на системата от 

детски заведения в община Казанлък като голяма част от детските заведения от 

населените места са преобразувани във филиали на Детските градини от Казанлък. От 

01 април 2014 г. всички детски градини в общината прилагат системата на делегирани 

бюджети. 

Като цяло може да се обобщи, че в областта на предучилищното образование се 

наблюдават положителни промени. Повишава се достъпът до услугата и ефективността 

на функциониране на заведенията. Средният брой деца на един учител за община през 

учебната 2012/2013 е 11.5 и е по-добър от средният за страната 12, а средният брой деца 
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в една група – 22.4, при 24 за страната. Пълняемостта на групите е в рамките на 

нормативните изисквания.     

Училищната мрежа включва 27 училища (22 общински училища и 5 професионални 

гимназии на държавно финансиране). 

На територията на община Казанлък функционират: 1 национална гимназия по 

изкуствата (НГПИД „Акад. Дечко Узунов”), 1 средно общообразователно училище 

(СОУ „Екзарх Антим І”), 4 професионални гимназии (ПГ по транспорт и транспортен 

мениджмънт, ПГ по лека промишленост и туризъм, ПГ „Иван Хаджиенов” и ПГ по 

строителство), 2 профилирани гимназии (ПМГ „Никола Обрешков” и ХГ „Св. Св. 

Кирил и Методий”), 1 гимназия („Акад. Петко Стайнов”), 18 основни училища (I-VIII 

клас) и 1 обслужващо звено (ОДК „Св. Иван Рилски”). 

През учебната 2012/2013 г. общообразователните училища, които се финансират като 

държавно делегирана дейност чрез бюджета на общината,  са 22 ( 13 в гр. Казанлък и 8 

в другите селища). В тях се учат 6444 ученика, от тях в началната образователна степен 

са обхванати 2572 деца, а в прогимназиалното образование 2248 и в 

общообразователната гимназиална степен са 1624 ученика. 

Териториалното разположение на инфраструктурата на общото образование е в 

съответствие с възприетите нормативи за териториална достъпност – в рамките на 15 

минути пешеходна (за началните и основните училища) и до 20 минути транспортна 

достъпност за средните училища.  

Материалната база е добра и осигурява възможности за нормален учебен процес. Във 

всички училища има изградени и оборудвани кабинети по информатика. В повечето 

училища има съответствие между броя на класните стаи, на кабинетите, работилниците 

и броя на паралелките. Проблемите са основно в поддържането и обновяването на 

сградния фонд, както и липсата на добра училищна база за спорт. Реализацията на 

няколко проекта - оптимизиране на структурата на учебните заведения, повишаване 

качеството на образователния процес, за енергийна ефективност, проект за адаптиране 

на архитектурната среда в общообразователните училища за обучение на деца със 

специфични образователни нужди и ремонт на спортни площадки и съоръжения са 

добра предпоставка за модернизацията и доброто стопанисване на материалната база, 

но са крайно недостатъчни. През 2012 г. бяха реализирани проекти за повишаване 

енергийната ефективност на сградите на ПМГ „Никола Обрешков”, ХГ „Св. св. Кирил 
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и Методий”, Гимназия „Акад. Петко Стайнов”, ОУ „Мати Болгария”, ОУ „Чудомир”, 

ОУ „Георги Кирков”, ОУ „Никола Й. Вапцаров” в град Казанлък. 

По отношение на медицинското обслужване специализирани кабинети има във всяко 

училище, но здравни работници има само в 16 градски училища. Всички 

стоматологични кабинети са затворени и стоматологична профилактика не се 

осъществява. 

Децата с ромски произход се интегрират добре във всички училища и детски градини 

на територията на общината. За ефективното им обучение и образование Община 

Казанлък има спечелен проект „Добро образование сега, добри възможности в бъдеще” 

по ОПРЧР „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства" на стойност 150 хил. лева. 

Професионалното образование е представено от 5 професионални гимназии,  

обхващащи следните основни направления – транспорт и транспортен мениджмънт, 

строителство, текстилна промишленост и туризъм, електроника и машиностроене, 

пластични изкуства и дизайн. В някои от тях се предлагат специалности, обслужващи 

отрасъл, който през последните години не се развива на територията на общината. 

Практическото обучение на учениците е затруднено поради нарушените връзки с 

частния сектор. Наложително е създаването на трайни връзки между местния бизнес и 

образователните институции с оглед професионалното насочване и придобиване на 

нови знания и умения, съобразени с предлаганите работни места. От учебната 

2013/2014 г. е разкрита паралелка с нов профил „Строителство и архитектура“ към ПГ 

„Иван Хаджиенов“. 

През учебната 2012/2013 г. в професионалните  училище се учат 1 368  ученика, 

докато през учебната  2008/2009 г. учениците са били 1657, или имаме намаление с 

21.1 %.  

Понастоящем в учебните заведения са спазени държавните образователни изисквания. 

Процесите на оптимизация на училищната мрежа поставят изисквания към създаването 

на защитни механизми по отношение на преструктурираните звена. Към момента за 

учебната 2013/2014 г. по данни на Министерството на образованието, младежта и 

науката в общината има 38 средищни училища: ОУ “Д-р Петър Берон” с. Енина, ОУ “Д-

                                                 

8 Постановление на МС  № 250 от 1.11. 2013 г.   
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р Петър Берон” с. Овощник, и ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр.Шипка. За пътуващите 

ученици държавата осигурява финансирането на целодневна организация на учебния 

процес, столово хранене и транспорт. В тях децата получават по-качествено 

образование. Това е съпътстваща мярка в процеса на оптимизацията на училищната 

мрежа.  

Община Казанлък от 10 години изработва Общинска програма съгласно Наредба за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Програмата 

дефинира шест приоритетни области: намаляване броя на детската бедност и създаване 

на условия за социално  включване на децата; осигуряване на равен достъп до 

качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца и 

постигане на европейско качество на образованието; подобряване здравето на децата; 

защита на децата от всякаква форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; 

насърчаване участието на децата в обществения живот; закрила на деца с изявени 

дарби. Само за 2013 г. са отпуснати 17 едногодишни стипендии на талантливи ученици, 

участвали в състезания, фестивали, олимпиади, конкурси, включени в Програма на 

мерките за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и финансирани от 

държавния бюджет. За втора година са отпуснати 6 едногодишни стипендии от 

общинския бюджет. Не е без значение и това, че в гр. Казанлък се намира най-добрата 

Школа по физика и приложна математика. Нейните възпитаници са носители на най-

престижните международни и национални олимпиади и състезания. От общо 11 златни 

медала, печелени досега от български участници на Международни олимпиади  по 

физика, 7 са на възпитаници от школата по физика и математика. Има 13 индивидуални 

първенци на националните олимпиади по физика и повече от 50 участници на МОФ. В 

тази връзка е похвална идеята на общинското ръководство за изграждане на 

Национален център за природо-математически науки към ПМГ „Никола 

Обрешков“. 

В ОДК „Св. Иван Рилски”, гр. Казанлък успешно се реализира надграждащо обучение в 

няколко направления – музика, танци, изобразително изкуство, литература, религия, 

спорт. Дейностите в Общинският детски комплекс обхващат над 700 деца от цялата 

община. 

Според изследваните анкетни данни за областта отнасящи се в пълна степен и за 

общината, основни акценти в сферата на образованието трябва да бъдат:   
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- адаптиране на програмите в професионалното образование в съответствие с 

нуждите на общината; 

- подобряване развитието на образователната инфраструктура; 

- подобряване на материално-техническата база; 

- изграждане на партньорства между центровете за научно-изследователска и 

развойна дейност и висшите учебни заведения и предприятия в региона и в частност 

и община Казанлък; 

- обвързване на специализираните модули в учебните планове (бакалавърски и 

магистърски програми)  с потребностите на общината.  

 

1.3.6. Здравеопазване 

Здравеопазването в община Казанлък е осигурено от добре развита мрежа от заведения 

за болнична и извънболнична помощ. 

По данни на НСИ към 31.12.2012 г. извънболничната и болничната медицинска помощ 

на територията на община Казанлък разчита на 194 лекари, от които 55 

общопрактикуващи, 64 лекари по дентална медицина и 369 специалисти по здравни 

грижи. 

Общинската здравна инфраструктура разполага със 2 болнични заведения с общ 

капацитет от 244 легла. Болничната помощ е представена от:   

- МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД- гр. Казанлък (с 214 легла) е 

многопрофилно лечебно заведение с предмет на дейност диагностика, лечение и 

рехабилитация на остри, изострени хронични, травматологични заболявания, 

родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, 

медико-козметични услуги. От 2004 г. има  сключено споразумение за взаимно 

сътрудничество и коопериране между Болница ”Дюпон” LLС (ООД), САЩ и МБАЛ 

”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД,  гр. Казанлък. Болницата е с над общинско значение  

и обслужва население с обща численост над 106 хил. д. от пет общини – Казанлък, 

Павел баня, Николаево, Гурково и Мъглиж; 

- “Специализирана болница по неврология за активно лечение Свети Лазар” ЕООД, 

гр. Казанлък (с 30 легла). В болницата се осъществява диагностика и активно 

лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични състояния и др. 
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Болницата е също с над общинско значение  и обслужва население от пет общини – 

Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково и Мъглиж. 

Извънболничната медицинска помощ се осигурява от диагностично- консултативни 

центрове, медико- диагностични лаборатории, индивидуални практики за първична и 

специализирана медицинска и дентална помощ, здравни кабинети в детски градини, 

училища и ОДЗ, дневни детски ясли и детска млечна кухня. Ивънболничните заведения 

са:  

- ДКЦ “Поликлиника - Казанлък ”ЕООД;  

- Медицински център “Ескулап – В“ ЕООД; 

- Медицински център  “МЕДКОНСУЛТ” ООД; 

- Медицински център “Казанлък” ООД; 

- Медицински център “АЛЕКС” ООД 

- Медицински център „Примамед”; 

- Медицински център “Дерма Медика” ЕООД; 

- Медицински център „Мазалат”; 

- Медико-диагностична лаборатория “СЕВТОПОЛИС” ООД; 

- Самостоятелна медицинска диагностична лаборатория по образна диагностика – 

“Мезирей” ЕООД; 

- „МЕГА – ПЛАМ -медико-техническа и медицинска – диагностична лаборатория“ 

ЕООД; 

- “КОРОНА –МД” медико-техническа лаборатория ” ЕООД; 

- „ПОЛИДЕНТ – Медикотехническа лаборатория” ЕООД; 

- „СИ ДЕНТАЛ – МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ” ЕООД; 

- Медицинска – тех. зъботехническа лаборатория – “Стоянов и Дента – А и Б СД”; 

- Медико – техническа лаборатория за извънболнична помощ 1 – Христо Генчев” 

ЕООД; 

- Медикотехническа лаборатория – “МИРО ДЕНТ “ ЕООД; 

- Самостоятелна медико – техническа лаборатория “Тенев – Дент “ ЕООД; 

- Медико – техническа лаборатория “Дентал груп 05” ООД; 

- Стоматологична медико – техническа лаборатория “ВИТ Дентал” ООД. 

В извънболничните заведения се прилагат съвременни високо ефективни методи и нови 

технологии за диагностика и лечение.Създаден е Медицински център в ромската 
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махала по програма на Община Казанлък „Осигуряване достъпа на ромите до здравни 

услуги в община Казанлък”. 

Здравни кабинети в детски градини и училища 

На територията на Община Казанлък функционират общо 38 здравни кабинета за 

обслужване на деца и ученици. От тях:  

- Здравни кабинети в детски градини – 12; 

- Здравни кабинети в училища – 16; 

- Здравни кабинети в Обединени детски заведения – 10;  

В здравните кабинети в детски градини и училища дейността се осъществява от 19 

медицински специалисти. В здравните кабинети в ОДЗ дейността се осъществява от 

медицинските сестри в яслените групи. 

Спешната медицинска помощ се осъществява от Център за спешна медицинска помощ 

– филиал Казанлък към ЦСМП – Стара Загора.  

Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в отдалечените 

села. В допълнение достъп до здравни услуги е проблем за лицата, които нямат редовни 

здравни осигуровки. Общината не разполага с нормативни документи и финансови 

ресурси за решаване на този проблем, но би трябвало да потърси свои решения. 

Населението в общината, обслужено през 2012 г. от един лекар, е 369 човека, при 

средно 257 за страната и 236 за област Стара Загора, т.е. общината е с по-

неблагоприятни  показатели от тези за страната и областта. Населението, обслужено от 

един стоматолог, в общината е 1 118, при средно 1084 за страната и 1170 за област 

Стара Загора, или по този показател общината изостава от средния за страната, но е по-

добре от областта.  

Обобщената оценка е, че системата на здравно обслужване в община Казанлък е добре 

организирана, материално и кадрово обезпечена и изпълнява надобщински функции, но 

с потребности от обновяване на материалната база. 

Проблемите пред общинската система на здравеопазването могат да се сведат до:  

- Отдалеченост на периферните  селища от мястото на предлагане на медицинска 

помощ (първична, специализирана, болнична, спешна); 

- Осигуряването на равни възможности за достъп до здравни услуги, включително и 

на живеещите в малки населени места, отдалечени от общинския център; 
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- Необходимо е повишаване на качеството на здравните услуги;  

- Необходимо е обновяване на оборудването на здравните заведения. 

 

1.3.7. Социални услуги 

Политиката на Община Казанлък в социалната сфера е съпричастна към проблемите и 

нуждите на хората със специфични потребности - деца и възрастни с увреждания и 

самотни стари хора. Община Казанлък работи по „Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги 2011-2016 г.”, като заложените дейности са предназначени за тези 

целеви групи. 

В общината съществуват социални услуги в институции и в общността за деца и хора с 

увреждания. Услугите в общността са разкрити съобразно потребностите, осигурено е 

държавно финансиране на някои от тях. Общинска администрация прави всичко 

възможно съществуващите социални услуги да обхващат най-уязвимите групи хора.  

Община Казанлък подпомага финансовата издръжка на клубните помещения на 

дружествата на хора с увреждания - хора с увредено зрение, хора с увреден слух, 

военно пострадали.  

Община Казанлък подпомага финансово за поддържане на материалната база и 

дейността на клуба на пенсионера в гр. Казанлък и клубовете на пенсионера в 17 

кметства. 

Община Казанлък организира и реализира дейностите по „Социалния Календар”, 

утвърден от Общински съвет – Казанлък. Проучва и анализира необходимостта от 

разкриване на социални услуги. Осъществява пряка връзка с неправителствени 

организации, предоставящи социални услуги. Извършва експертна дейност, като оказва 

методическа помощ на дейността на специализираните институции и на социалните 

услуги в общността. Община Казанлък разработва и реализира програми и проекти по 

трудова заетост: НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”; Проект „Нов 

избор-развитие и реализация”; НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”; 

НП „Нова възможност за заетост”, Регионална програма.  

В община Казанлък функционират следните съвети : Общински съвет за тристранно 

сътрудничество и Обществен съвет за социално подпомагане.  
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Табл. 22: Социални услуги, които се предоставят в общността към 2012 г. 

Вид на услугата 
Капацитет – 

брой места 

Домашен социален патронаж 300 

Дневен център за възрастни хора 30 

Дневен център за деца с увреждания  36 

Защитено жилище за младежи с умствена изостаналост 8 

Център за социална рехабилитация и интеграция 25 

Приемна грижа - Проект „И аз имам семейство - 

Личен асистент-Проект”Подкрепа за достоен живот” 60 

Домашен помощник- Проект „Помощ в дома в община Казанлък” 80 

Център за обществена подкрепа 60 

Проект “Обществени трапезарии” 40 

Източник: Общинска администрация Казанлък 

Табл. 23: Специализирани институции за предоставяне на социални услуги към 

2012 г. 

Специализирана институция 
Капацитет – 

брой места 

Дом възрастни хора с деменция 70 

Дом за стари хора № 1 122 

Дом за стари хора № 3 62 

Дом за медико-социални грижи за деца “Мария Луиза” – с. Бузовград 105 

Източник: Общинска администрация Казанлък 

Реализирането на общинската социална политика е непрекъснат процес,  инструмент за 

хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на 

местната власт,  бизнеса и НПО и потребностите на жителите от Общината. 

Приоритети в социалните дейности на Община Казанлък са:  

- Удовлетворяване потребностите на гражданите от социални услуги - подобряване и 

увеличаване обема на вече съществуващите социални услуги, предоставяне на нови 

форми на социални услуги и ориентиране на социалните услуги към най-уязвимите 

групи - хора с  увреждания, възрастни хора, деца в риск и техните семейства, 

безработни;  

- Разширяване на алтернативните форми на социални услуги предлагани в общността 

съобразно потребностите на хората от общината; 

- Намаляване на безработицата чрез участие с проекти по националните програми за 

заетост, разработване и реализиране на общински проекти по национални програми 

за заетост, разработване и реализиране на общински проекти за заетост за хора с 

увреждания и други групи в риск; 
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- Разширяване на партньорските взаимоотношения между Община Казанлък и 

неправителствените организации (НПО)  и други институции в областта на 

социалната политика.  

1.3.8. Култура и Културно историческо наследство  

Култура  

Съхранението и популяризирането на материалните и духовните културни постижения 

и на духовното обогатяване на населението в Общината са: Национален парк-музей 

“Шипка-Бузлуджа”, Исторически музей “Искра”, Драматичен театър “Любомир 

Кабакчиев”, Литературно-художествен музей “Чудомир”, Библиотека “Искра”, 

Художествена галерия - Казанлък, 23 читалища, 19 читалищни библиотеки, религиозни 

храмове. 

Национален парк-музей “Шипка-Бузлуджа” е национален мемориален комплекс, 

(създаден през 1956 г.), включващ връх Шипка с Паметника на Свободата и 

паметниците, свързани със защитата на Шипченския проход по време на Руско-

турската война 1877/1878 год., Национален парк “Бузлуджа”  и Парка на победата край 

с. Шейново.  На 17 ноември 1978 год. музеят е обявен за исторически и архитектурен 

резерват.  

Исторически музей “Искра”, гр. Казанлък – Създаден през 1901 година, той е един от 

първите и най-богати музеи в България, включващ Казанлъшка тракийска гробница, 

Музей на розата, Историко-етнографски комплекс “Кулата”, гробниците в “Долината 

на тракийските владетели” и Дом “Петко Стайнов”. 

Художествена галерия – Казанлък е една от най-старите и богати в страната. 

Галерията притежава колекция от икони, възрожденски гравюри и произведения на 

изящните изкуства (живопис, графика, скулптура) и декоративно-приложните изкуства. 

Постоянната експозицията  на  Галерията  показва 266 живописни и скулптурни творби, 

подбрани от фонда на галерията, колекция от икони (17-20 в.). Постоянни експозиции в 

родните къщи на Дечко Узунов и Ненко Балкански с уникални художествени 

произведения са неразделна част от Художествена галерия – Казанлък. 

 Литературно-художествен музей “Чудомир” е комплекс с художествено– 

документални експозиции за жизнения и творчески път на големия български писател и 
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художник Димитър Чорбаджийски-Чудомир. Музеят е седалище на културната 

фондация “Чудомир”. 

Драматичен театър “Любомир Кабакчиев” е наследник и продължител на богатите 

театрални традиции в Казанлък. Със статут на професионален театър работи от 1998 г и 

има редица национални и международни награди. 

Дом на културата “Арсенал”- Дейността му се свежда до приемане на гостуващи 

изпълнения – театрални постановки, концерти и др. Развива любителско творчество – 

фолклорни танцови формации от различни възрастови групи, които участват в наши и 

международни изяви. 

Военен клуб – Казанлък – Културно-информационен център на армията, поддържащ 

фолклорен ансамбъл, балетни и хорова формации, вокална група, школа по китара и 

школа за млади изпълнители, детски театрален състав и библиотека. 

Библиотеките и читалищата са “капилярите” на мрежата от културни институции. 

Общинска библиотека “Искра”- една от най-старите библиотеки в страната, създадена 

през 1860 година като читалищна , е основен информационен, образователен и 

културен център в Казанлък и региона. Притежава богат библиотечен фонд  от 288 539 

библиотечни документи, включващ и ръкописи, редки и ценни издания, както и 

старопечатни издания с национално значение. 

Библиотека „Искра” е една от най-посещаваните културни институции в града. Средно 

годишно новите читатели са 3400, общият брой регистрирани потребители до този 

момент е 8918, броят на посещенията годишно надхвърля 50 000, раздават се над 130 

000 библиотечни единици. Всички библиотечни процеси са компютъризирани, а за 

потребителите работи Обществен информационен център, оборудван с компютърна 

техника по проект към Програма „Глобални библиотеки”.  

В Общината функционират 23 народни читалища. От 2004 г. в Казанлък има и Турско 

Народно Читалище ”Прогрес”. 

Проблеми пред читалища са: Сградният фонд се нуждае от основен ремонт; Остаряло 

сценично оборудване; Липсва добро осветление и озвучаване на читалищните зали; 

Недостатъчни са средствата за поддържане на материалната база и за дейността на 

читалищата. 
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Казанлък е богат с традиционни културни прояви, много от които са с национално и 

международно значение.  

Значими културни прояви 

Чудомирови празници се провеждат ежегодно от 25 март до 1 април и включват 

редица уникални културни прояви: 

- Национален конкурс за хумористичен разказ “Чудомир”; 

- Национален празник на детските таланти „Чудомириада”; 

- Национален фотографски конкурс”Човекът до мен”; 

- Национален базар на книги от български автори “Словото българско”;  

- Национален конкурс за весела детска рисунка и весел детски разказ “Малките 

нашенци”; 

- Национален театрален фестивал “Комедийният хит на сезона”;  

- Концерти, изложби, премиери на книги. 

Празник на розата –  Празникът на розата е един от най-забележителните празници в 

България, посветен на красотата и благоуханието на безценната казанлъшка роза.За 

първи път се празнува през 1903 г. и от тогава се провежда ежегодно в първата неделя 

на месец юни и включва: 

- Ритуали “Розобер”по селата; 

- Конкурс - спектакъл и коронясване на „Царица Роза” и Конкурс-спектакъл ”Царица 

на Долината на розите”; 

- Спектакъл”Розобер” в розовите градини край Казанлък;  

- Мажоретно шоу;   

- Празнично карнавално  шествие;  

- Международен фолклорен фестивал, в който вземат участие всички побратимени 

градове с Община Казанлък; 

- Конкурс за красота и талант”Мини Царица Роза”;   

- Национален фотопленер “В долината на розите”; 

- „Хлябът на българина – обред, бит и вяра”- изложба и дегустация на традиционни 

хлебни изделия;  

- Улица на занаятите; 

- Празнични концерти. 

Празници в Долината на тракийските царе. Освен столица на Долината на розите, 

Казанлък е и столица на Долината на траките. На 23 септември  2005 г.са  открити 



 
65 

първите Празници в долината на тракийските царе. Проектът „Докоснати от 

древността”, който Община Казанлък спечели през 2011 г., е продължение и развитие 

на традиционните Празници в долината на тракийските царе. Иновативното културно 

събитие включва множество културни събития: 

- Панаир на тракийските занаяти и изкуства; 

- Демонстрации на тракийски бойни изкуства; 

- Тракийски стан; 

- Дегостации на тракийско вино; 

- Артфест мултимедия; 

- Ревю и конкурс за тракийско облекло; 

- Боди арт; 

- Стрийт парад; 

- Спектакли; 

- Изложби; 

- Концерти; 

- Научни симпозиуми и конференции. 

Музикален празник “Академик Петко Стайнов”. Провежда се ежегодно през месец 

декември /около рождената дата на акад.Петко Стайнов/ . Празникът обединява в себе 

си българското и чуждестранното симфонично и хорово изкуство. Включва: 

- Концерти на хорови състави; 

- Камерни и симфонични оркестри;  

- Изяви на инструменталисти. 

Традиционните празници са важни събития, които вече започват да се обвързват с 

туризма. Интересна и атрактивна форма за представяне на традиционната казанлъшка 

материална и духовна култура е Историко-етнографския комплекс “Кулата”. За тяхното 

запазване и експониране е възможно създаване на алея на занаятите в град Казанлък. 

Необходимо е създаването на Етнографски комплекси в с. Енина и гр. Шипка. 

Религиозни храмове:   

- Катедрален храм "Успение Богородично" - гр. Казанлък. Църквата "Успение на 

Прсв. Богородица" е построена през 1834 г. Прекрасният, богато орнаментиран 

иконостас на храма е един от най-красивите на Балканския полуостров. Този 

храм приютява и първото казанлъшко читалище, основано в края на 1860 г.; 
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- Катедрален храм "Свети Йоан Предтеча" - гр. Казанлък. Храмът "Свети Йоан 

Предтеча" е построен през 1844 г. Той е най-големият православен храм в 

Казанлък;  

- Катедрален храм "Свети пророк Илия" – гр. Казанлък. Храмът "Свети Пророк 

Илия", построен около 1812 година бил първият православен храм в Казанлък;  

- Катедрален храм "Света Троица" - гр. Казанлък;  

- Девически манастир "Въведение Богородично" – гр. Казанлък;  

- Джамия - гр. Казанлък. Това е единственият действащ ислямски храм в 

Казанлък, обявен за паметник на културата. Има данни, че построяването й е 

станало през 1394 - 1412 г. и е обновена  през 1690 г.; 

- Католическа църква от източен обряд "Свето Йосиф" - гр. Казанлък; 

- Евангелска баптистка църква - гр. Казанлък. Основана е през 1884 г. и е 

първата подобна църква в България;  

- Евангелска петдесятна църква "Витания" - гр. Казанлък; 

- Църква на адвентистите от седмия ден - гр. Казанлък.  

В областта на културата са нужни инвестиции за основни и текущи ремонти на 

културните обекти,  оборудване с компютърна техника и обогатяване на книжния фонд. 

Осигуряване на финансови средства за финансиране на творби на изявени местни 

културни дейци и на деца с изявени творчески наклонности в различни области. 

Повишаване на квалификацията на заетите в сферата на културата е от съществено 

значение. 

Културно-историческо наследство 

Напластяванията от антично през тракийско, римско и възрожденско до съвременно 

културно присъствие, са превърнали община Казанлък в истинска съкровищница в 

сърцето на България. От времето до формирането на първата българска държава са 

останали значителен брой материални свидетелства – селищни руини, могилни 

некрополи, гробищни могили, светилища, крепости и други съоръжения, като 

значителна част от тях са все още непроучени и неекспонирани. 

От времето на Първата и Втората български държави са останали руини от десет 

крепости край град Шипка и селата Бузовград, Долно Изворово, Енина, Крън, Кънчево, 

Ръжена, Средногорово и Ясеново. Ценно наследство от Възраждането са съхранените 

обекти на жилищна и религиозна архитектура. 
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Статистическата картина на КИН в общината включва общо 123 недвижими паметници 

на материалната култура. От тях, 60 са архитектурни паметници, 10 са археологически, 

51 -исторически и 2 - художествени. Класификацията по значимост покрива всички 

категории – един паметник със световно значение, 15 – с национално значение, 96 – с 

местно значение и 12 – в категорията “за сведение”. 

Най-ценното културно наследство от траките продължава да бъде Казанлъшката 

гробница - един от деветте обекти в България, включени в списъка на ЮНЕСКО. 

Тракийската “огърлица” на Казанлък се допълва от 11 проучени гробници9, които 

заедно с останките на античния град Севтополис (IV в.пр.н.е.)10 са дали скорошния 

повод за актуалното туристическо лого на района – “Долината на розите и тракийските 

царе”. Освен единадесетте гробници, с национално значение са регистрирани още 

копието на стенописите от Казанлъшката гробница, както и къщите на Петко Стайнов, 

Димитър Чорбаджийски - Чудомир и Бончо Шанов. 

Характерен белег на общината придават мемориалните паметници и плочи от периода 

на Руско-турската Освободителна война – над 30 бр. в Националния парк-музей 

“Шипка-Бузлуджа” и други 14 в равнинната част на общината. 

Сред забележителностите на община Казанлък са и запазените религиозни сгради11.  

Не по-маловажно е и духовното наследство на общината. Празнично-обредната 

система и фолклорното творчество, формирани през Средните векове и през 

Възраждането, са изключително богати и интересни. Откритият в казанлъшкото село 

Енина “Апостол” от XI век е сред най-старите книжовни паметници на България и 

свидетелства за високата грамотност на населението в региона още по онова време. 

Казанлък има българско училище още в края на XVIII век. Той е сред първите градове 

със светско образование. Традиционното духовно средище – читалището е било 

                                                 

9 “Оструша”, “Голяма Арсеналка”, “Сашева могила”, “Крън II” (, “Грифоните”, “Хелвеция”, 

“Шушманец”, “Севт III”, “Малката могила”, зидан гроб “Светица”, Мъглижката гробница 

10 Намират се на дъното на яз. Копринка. Съществува нереализиран проект за експонирането му – на арх. 

Жеко Тилев. 

11 “Успение на св.Богородица”, “Света Троица” и “Св. Пророк Илия”, катедралният храм “Св. Йоан 

Предтеча”, Девическият манастир. Интересна е и църквата “Света Параскева” в с. Енина, строена по 

времето на цар Иван Асен II (около 1237 г.) и считана за най-старата в района, “Джамията” (16 в.) е най-

старата запазена сграда в Казанлък и е действащ мюсюлмански храм. 
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основано още в далечната 1860 г. През същата година в Казанлък е създадена и първата 

публична библиотека. От Казанлъшко са редица от най-изтъкнатите дейци на борбата 

за независимост на българската православна църква – Онуфрий Попович Хилендарски, 

Иван Найденов, д-р Христо Стамболски, Филип Велев. Братята от Казанлък Антон и 

Стефан Попови са основатели на българския национален театър. В Казанлък е 

създадена и поставена през 1899 г. първата българска опера “Сиромахкиня”, а нейният 

автор Емануил Манолов е първият професионален композитор в България. Неговият 

син Христо Манолов е автор на първия български балет “Змей и Яна”. Композиторът от 

Казанлък Петко Стайнов е създател на българската симфонична музика. Първата 

българска музикална библиотека “Славееви гори” излиза в Казанлък. Краеведският 

музей “Искра” и Художествената галерия в Казанлък, създадени през 1901 година, са 

сред първите и най-престижни в страната. Тук е издадено и първото детско списание в 

България – “Младина”. Казанлъчани са едни от най-изявените художници, писатели, 

композитори и артисти на България12.  

Списъкът с културни факти би могъл да се продължи. Важното е, че те оформят както 

културната идентичност на местната общност, така и гръбнака на туристическото 

предлагане.  

Подробно описание на материалното и духовното културно наследство е представено в 

Приложение 1. 

Към съхраняването и валоризирането на богатото културно-историческо наследство на 

община Казанлък са насочени много усилия и средства. Още от 2005 г. община 

Казанлък започва реализация на Програма за социализация на тракийските гробници и 

консервация на археологическите находки, съдържаща 4 етапа. Първият етап (2005 г.) е 

финансиран с целева субсидия от Министерството на културата. Следват усилия в 

правене и изпълнение на проекти по донорски фондове: 

- Консервация и реставрация на тракийска гробница „Крън ІІ”, приключил през 2009 

г.; 

- Долината на тракийските царе – пътища до гробниците „Голяма Арсеналка” и 

„Оструша” - приключил през 2008 г.; 

                                                 
12 Проф.Петко Клисуров, акад.Дечко Узунов, проф.Ненко Балкански, Иван Милев, проф.Иван Пенков, 

Станьо Стаматов, Димитър Чорбаджгийски – Чудомир, Константин Трингов, Теньо Пиндарев, Екатерина 

Златарева, Стефан Гецов, проф.Любомир Кабакчиев, Илия Йосифов, Видин Даскалов. 
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-  „Долината на розите и тракийските царе” – разработване и промотиране на 

съвместен туристически продукт в партньорство с общините Павел баня, Карлово, 

Сопот и Мъглиж - изпълнява се; 

- „Докоснати от древността“ - създаване и утвърждаване на ново културно събитие, с 

което се надгражда съществуващо - „Празници в долината на тракийските царе” и 

се утвърждава идентичността и неповторимостта на региона като есенция от 

културни напластявания от древността до наши дни, синтез на тракийска 

цивилизация и неконвенционални форми на изкуствата – изпълнява се13. 

Същевременно са развити и мащабни проекти, които търсят финансиране и следва да се 

пренесат в новия планов период: 

- „Развитие на туристическите атракции в Долината на тракийските царе”, 

предвиждащ експониране, реставрация и консервация на 9 тракийски гробници; 

въвеждане на нови техники за интерпретация, обучение на персонал – проектът е 

одобрен на първи етап, но не е финансиран поради липса на проектна готовност; 

- „Оптимизиране и експониране на културното наследство” - исторически музей 

„Искра”, Художествена галерия, литературно-художествен музей „Чудомир”, 

Общинска библиотека „Искра” - необходимо е финансиране от 4 млн.лв.; 

- „Разкриване на древния тракийски град Севтополис” - необходимо финансиране от 

100 млн. лв.. 

Подобни усилия са насочени и към културните институции на общината, но 

неудовлетворените още потребности от обновяване и модернизация на материалната 

база налагат прехвърлянето им в новия планов период 2014-2020 г. 

1.3.9. Спорт и младежки дейности 

Спорт 

Община Казанлък разполага с 27 спортни обекти, от които 1 стадион, общинска 

собственост, 2 спортни зали (1 общинска и 1 частна), 4 спортни игрища, общинска 

собственост, колодрум, спортни клубове. Общинският стадион се използва от 8 

различни спортни клубове, както и за провеждане на редица общински мероприятия 

(ученически игри).  

                                                 

13 Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец, изпълнен от МК по ОПРР на 

стойност 1.1 млн. лв. 



 
70 

През 2012 г. са подновени седалки, изградена е ограда на стадион „Севтополис”, 

цялостен ремонт – настилка и стени на зала „Севтополис”, ограждане с нова мрежа на 

тренировъчното игрище и осигуряване на постоянна охрана с бюджетни средства. През 

2013 г. започна поставянето на седалки на Тренировъчното игрище, планиран е  

цялостен ремонт на съблекалните на двата стадиона.  

На територията на общината функционират 4 хижи, 2 къмпинга и летище „Овощник”, 

които са частна собственост. Летището е алтернатива за свободното време и предлага 

разнообразни възможности: спортни полети, безмоторно летене, парапланеризъм и 

делтапланеризъм, разглеждане на забележителностите на град Казанлък от въздуха. 

На  територията на община Казанлък спортна дейност развиват 41 спортни клубове по 

различни видове спорт. Водещи спортове са: лека атлетика; колоездене; футбол; 

шахмат; волейбол; баскетбол; автомобилизъм; спортни танци; спортно катерене; борба. 

Участието и достойното представяне на казанлъшките спортисти в държавните и 

международни първенства, има първостепенно и престижно  значение за община 

Казанлък. През настоящата и през изминалите години успехите на казанлъшките 

спортисти са много, изразени с много завоювани медали купи и отличия.  

В областта на спорта е нужно:  

- Ремонт на всички училищни спортни площадки;  

- Изграждане на нови спортни площадки (за баскетбол, волейбол и футбол) на 

територията на общината; 

- Построяване на спортна база ( с 1 многофункционална зала, 4 по-малки, хотелска 

част и СПА център);  

- Ремонт на колодрум и ремонт на стадиона; 

- Възстановяване на спортни площадки в района на язовир „Копринка”;  

- Възстановяване на плажната ивица на язовира и направа на къмпинг зона за 

летуващи; 

- Конструиране на база за водни спортове; 

- Възстановяване на всички паркове за отдих, здраве и туризъм на територията на 

общината; 

- Изграждане на плувен басейн с кула за скачане.  
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Младежки дейности 

На територията на общината действат няколко младежки сдружения, младежка 

организация по закона за младежта и неформална представителна младежка структура 

към Община Казанлък, които организират и провеждат годишно голям брой  

инициативи и кампании с различна насоченост. С по-голямо значение са:  СНЦ 

,,Младежки център за развитие - Взаимопомощ” - национална неправителствена 

младежка структура и регистрирана в националната информационна система за 

младежта;  СНЦ ,,Зелена светлина в България” ; Фондация ,,Дон Боско България”– клон 

Казанлък; НОСБ-регион Казанлък; театрална студия Юнайтед авангард артист; БМЧК. 

 В общината има създаден Младежки общински съвет -  неформална представителна 

младежка структура към Община Казанлък, съставен то 37 членове, избрани чрез 

демократични избори сред всички млади хора от общината на възраст между 15 и 29 

години, с мандат 2 години.  

В читалищата на общината (23) работят голям брой младежи, организирани в различни 

групи по интереси. Общият брой на младежките формации в читалищата на 

територията на община Казанлък е около 61, творящи в областите автентичен фолклор, 

кукери, коледари и лазарки, театрални студия, художествено слово, вокални групи, 

спортни и модерни танци, румба, балетни формации,  таекуондо, школи за изучаване на 

езици, школи за рисуване, музикални и др.   

В изпълнение на Закона за младежта, в началото на всяка календарна година,  

Общински съвет - Казанлък разглежда и приема Годишна общинска програма за 

младежта. Приоритетите в програмата за 2013 г. са в унисон с приоритетите, залегнали 

в Националната стратегия за младежта, като засилване на активността на младежите и 

участието им в инициативи и в управленския живот на общината; стимулиране 

гражданската активност на младите хора чрез партньорство с младежки организации, 

клубове и институции;  насърчаване на здравословния начин на живот; превенция на 

социалното изключване на младежи в неравностойно положение;  развитие на таланта, 

творческите умения и културното изразяване на младите хора;  подобряване на достъпа 

до информация и качествени услуги. 

 



 
72 

1.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията  

1.4.1. Транспортна инфраструктура 

Общо положение 

Транспортната обслуженост на община Казанлък в регионален, национален и 

международен план се обезпечава от главните транспортни направления на пътната и 

железопътната инфраструктура, преминаващи през територията й. Централното за 

страната географско разположение на общината и благоприятното й местоположение 

спрямо националната транспортно-комуникационна мрежа я превръщат в 

инфраструктурен център с национална значимост. 

Общоевропейски транспортни коридори (ОЕТК) 

Община Казанлък се обслужва от един от общо петте Общоевропейски транспортни 

коридора, преминаващи през територията на страната – Коридор №9: Хелзинки – Санкт 

Петербург – Москва/Псков – Киев – Букурещ – Русе – Димитровград/ Александруполис 

– Свиленград – Истанбул. Участъкът от коридора (Русе – В. Търново – Ст. Загора – 

Хасково – Кърджали – Подкова – ГКПП Маказа), който е на територията на България, 

има ориентация север-юг/югоизток и минава по трасето на първокласния път І-5 (Е85) 

и четвърта главна жп линия. Основната му функция е провеждането международните 

транспортни потоци между Румъния, България и Гърция. След отварянето на ГКПП 

Маказа, развитието и доизграждането на ОЕТК №9 на територията на страната и 

осигуряването на пълноценно му функциониране е свързано с изграждането на 

скоростен път по цялото трасе на Коридор №9 на територията на България, 

изграждането на интермодален терминал Русе и модернизацията на жп линията по 

направлението.   

Пътна мрежа 

Пътната инфраструктура в община Казанлък е представена от участъците на 

първокласните републикански пътища І-5 и І-6, преминаващи през територията на 

общината и пресичащи се в общинския център, участъка от второкласния път ІІ-56, 

отсечките на третокласните пътища ІІІ-608, ІІІ-5601, ІІІ-5005 и от общинската пътна 

мрежа. 
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Републиканска пътна мрежа 

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), с ориентация съответно север-юг и изток-запад, 

представляват главни транспортни артерии на републиканската пътна мрежа. Те 

обезпечават транспортната свързаност на общината, както в национален, така и в 

международен план. Участъците от първокласните пътища, с обща дължина в рамките 

на общината 49.8 км, се намират в добро експлоатационно състояние.  

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.  

Общата дължина на третокласните пътища е 31 км. Състоянието на пътните отсечки е 

както следва: ІІІ-608(Казанлък – Средногорово) – средно; ІІІ-5601(Шипка – Дунавци – 

път І-6) – добро; ІІІ-5005(път І-5 – вр.Бузлуджа) – лошо.    

Общата дължина на републиканските пътища в община Казанлък е 90.6 км. Средната 

гъстота на РПМ на територията на общината е 14.3 км/100км2, като тя е малко по-ниска 

от средната за област Стара Загора (17.3 км/100км2) и тази за страната (17.8 км/100км2). 

Общинска пътна мрежа 

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 извън обхвата на републиканската пътна мрежа. Дължината 

на общинската пътна мрежа на територията на общината е 88.3 км, а средната й гъстота 

е 13.9 км/100км2. 

Техническото състояние на пътищата от общинската пътна мрежа е от съществено 

значение за бързо и качествено транспортно обслужване между общинския център и 

съставните селища. От таблицата за състоянието на общинските пътища се вижда, че 

58.3 % от общата дължина на общинската пътна мрежа е в лошо състояние, 22.8 % е в 

средно състояние и едва 18.9 % е в добро състояние. Това показва спешната нужда от 
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реконструкция/рехабилитация на общинската пътна мрежа с цел подобряване на 

транспортната достъпност в рамките на общината.  

Табл. 24: Състояние на общинската пътна мрежа в община Казанлък 

Път 
Дължина Добро Средно Лошо 

км км % км % км % 

SZR1060 /IV-50025/ I-5 Нац.парк вр.Бузлуджа 13.9 9.55 68.7 0.95 6.8 3.4 24.5 

SZR1061 /IV-50027/ Казанлък-Енина 4.3 0 0 0.25 5.8 4.05 94.2 

SZR1062 /IV-50042/ I-6 Черганово-Овощник 7.2 1.25 17.4 2.5 34.7 3.45 47.9 

SZR1063 /IV-56004/ ІІ-56 -Ясеново 2.6 0 0 0 0 2.6 100 

SZR1064 /IV-56005/ ІІ-56 -Шейново-Крън-Г.Изворово 19.3 2.3 11.9 6.6 34.2 10.4 53.9 

SZR1065 /IV-56009/ ІІ-56 -Г.Дряново-Дунавци 4.8 0.2 4.2 1.45 30.2 3.15 65.6 

SZR1066 /IV-60074/ І-6 -яз.Копринка 3.6 0 0 1.1 30.6 2.5 69.4 

SZR1067 /IV-60076/ І-6 -Копринка 1.2 0.8 66.7 0 0 0.4 33.3 

SZR1068 /IV-66615 + IV-66622/ Граница обж.Мъглиж-

Ръжена-Кънчево-Розово-Бузовград-Г.Черковище 
21.1 1.95 9.2 4.5 21.3 14.65 69.4 

SZR1069 /IV-66624/ Казанлък-Розово 6.3 0.65 10.3 2.8 44.4 2.85 45.2 

SZR1070 /МП/ Казанлък-яз.Копринка 4 0 0 0 0 4 100 

Общо: 88.3 16.7 18.9 20.15 22.8 51.45 58.3 

Източник: Общинска администрация Казанлък 

Улична мрежа 

Общата дължина на уличната мрежа в населените места на общината е 411 км. 

Дължината на уличната мрежа в гр.Казанлък е 94 км, а състоянието й е 

незадоволително. Уличната мрежа в съставните селища е в средно и лошо състояние. 

Има улици без асфалтова настилка и без тротоари. Некачественото изпълнение на 

ремонтните работи води до бързото износване на настилките. 

 

ЖП инфраструктура 

Железопътната инфраструктура в общината е без изменения през периода 2005-2013 г. 

През община Казанлък преминава трета главна железопътна линия (София – Карлово – 

Варна/Бургас). Участъкът от линията на територията на общината е с дължина 27 км и 

се обслужва от три гари и две спирки. 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. 
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Въздушен транспорт 

Летище "Стара Загора" ЕООД е на разстояние 33 км от град Казанлък. Това е най-

близкото летище до общината, но извършва само чартърни полети. Международното 

летище "Пловдив" АД се намира на 140 км от град Казанлък.  

Летище “Овощник”, което е на 2 км югоизточно от град Казанлък, е единственото 

летище намиращо се на територията на общината. Летището, което е собственост на 

частен предприемач “Кълвача газ” АД, не извършва транспортни услуги. Базата 

предоставя възможност за свободното време на хора, любители на силните и екстремни 

усещания, чието хоби са летенето и парашутизмът. На летище “Овощник” се извършват 

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 полета включва излитане от 

летище “Овощник”, кръжене над града, след което се отправя към връх Шипка, където 

има възможност да се наблюдават обектите на Национален парк-музей “Шипка-

Бузлуджа”. 

На вр. Столетов има действаща хеликоптерна площадка. 

Изводи: 

Транспортната инфраструктура на територията на община Казанлък е добре развита. 

Общината се обслужва от основни пътни артерии на РПМ и от жп транспорт, което 

предполага добра свързаност на общината с националната транспортна мрежа и 

съответно бърз достъп до главните социално-икономически центрове на страната. 

Нормалното функциониране на пътната мрежа е от съществено значение за процесите 

на икономическо развитие и интеграция на общината. Развитието и поддържането 

транспортната инфраструктура е свързано със значителни инвестиции за 

реконструкция и модернизация пътната мрежа в участъци с висока степен на износване 

на пътната настилка или липса на такава и рехабилитация на пътища, осигуряващи 

прекия достъп до населените места в общината.  

1.4.2. Водностопанска инфраструктура 

Водоснабдяване 

Поради богатите водни ресурси, на територията на община Казанлък са изградени 

няколко големи водоизточника. В района на с. Ръжена е изграден водоизточник 
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“Ръжена”, състоящ  се от 11 бр. шахтови кладенци в терасата на р. Тунджа, с общ 

експлоатационен дебит около 280 л/с. Водоизточник “Дунавци” се намира в землищата 

на с. Ясеново и Шейново и се състои от дренаж “Дунавци - запад”, изграден през 1954 

г. (преустроен през 1969 г.), кладенци “Дунавци - изток” (5 бр. ШК и 5 бр. ТК - на 

самоизлив), изградени в периода 1955 г. - 1960 г.  и дренаж “Дунавци - център”, 

изграден през 1987 г. Водоизточникът осигурява питейна вода  за  девет села в 

общините Казанлък и Мъглиж и за град Стара Загора. 

Град Казанлък се водоснабдява от вододайните зони: 

- Търничене – 130-250 л/сек; 

- Габарево – 12-60 л/сек; 

- Сахране – 40-220 л/сек; 

- Казанлък: 

- централна помпена станция – 0-50 л/сек; 

- Тунджа запад – 0-75 л/сек. 

Водоснабдяването се осъществява посредством тръбни и шахтови кладенци и 3 броя 

дренажни водохващания. В гр. Казанлък са обособени 3 зони на водопроводната мрежа 

– висока, средна и ниска зона, които се захранват от четири напорни водоеми (за 

средната зона-два). 

Дебитът на водоизточниците се колебае през годишните сезони и е изключително 

непостоянен. Средната консумация за гр. Казанлък е 350 л/сек., а средното годишно 

потребление- 1.7 млн. м3/ год. 

Качеството на питейната вода е добро и отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ. 

Град Крън е водоснабден  посредством шахтови кладенци в землището на града, с общ 

дебит – 15-20 л/сек. Средногодишното  потребление е 92 000 м3/год. Изграден е 

Напорен водоем с обем 600м3, а водопроводната  мрежа е с обща дължина 24,7 км. 

Град Шипка  се  водоснабдява от 5 водоизточника с общ дебит приблизително  10 

л/сек, който е непостоянен. Средно годишното водопотребление е 70 000 м3/год. 

Изградени са два Напорни водоема, всеки с обем 160 м3; общата дължина на 

водопроводната мрежа е 18.5 км. 
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Селата Копринка, Бузовград, Розово, Овощник, Черганово, Кънчево и Ръжена се 

водоснабдяват от водоизточниците “Дунавци-запад”, “Дунавци-център”, „Сатма бунар“ 

и  “Дунавци-изток”, посредством водопровод „Дунавци“- ф 630 мм. Общият дебит е 

приблизително 160-220 л/сек., а общото водопотребление - 267 000 м³/год. 

За всяко от селата са изградени напорни водоеми и водопроводни мрежи с обща 

дължина 65 км. 

Селата Горно Черковище и Средногорово се водоснабдяват от шахтови кладенци в 

поречието на р. Тунджа, ПС и напорни водоеми, с общо водопотребление 49 000 м3/год. 

Водопроводните  мрежи са с дължина съответно13.5 км и 17 км. 

Селата Ясеново, Шейново, Хаджидимитрово, Енина, Долно и Горно Изворово и 

Голямо Дряново се водоснабдяват от собствени водоизточници, предимно гравитачно. 

Дебитът на водоизточниците варира от 2-5 л/сек до 5-10 л/сек. Водопотреблението на 

тази група села е  240 000 м3/год.; дължината на изградената водопроводна мрежа е 

общо 89 км. 

Всички 20 населени места в общината са водоснабдени. Няма недостиг на вода. 

Системата за водоснабдяване включва 23 бр. напорни резервоари, 9 бр. помпени 

станции и кула водоеми - 1 бр. Пречиствателна станция за питейни води ПСПВ няма. 

Изводи: 

Състоянието на водопроводната  мрежа е основния проблем за водоснабдяването в 

общината.  Системата е в експлоатация дълги  години и голяма част от основните й 

съоръжения са вече амортизирани. Уличната разпределителна водопроводна мрежа е 

изграждана в продължение на много години от различни тръби: азбестоциментови, 

стоманени, манесманови, чугунени, полиетиленови. Влошеното техническо състояние 

на мрежата е причина за  големи загуби на вода, което налага поетапна модернизация и 

подмяна с РЕ тръби. През 2012 г. са подменени 2300 м., но  през следващите години е 

необходимо процесът на модернизация на водопроводната мрежа в общината да се 

ускори. 

Канализация  

В община Казанлък са изградени 166 км канализационна мрежа. От тях - 97 км в гр. 

Казанлък и 69 км - в 14 от останалите населени места, с различна степен на 

изграденост. Някои населени места имат само проекти на канализационна мрежа. 
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В гр. Казанлък канализацията  е изпълнена около 95 %. Остават за изпълнение около 4-

5 км в кв. „Крайречен“, кв.“Кулата“ и някои улици на града. Чрез проект по ОПОС в 

Етап 1 е изградена канализационна мрежа, реконструирана е водопроводна и пътна 

мрежа на кв. Христо Ботев и е изградена  канализационна помпена станция с тласкател 

към ГПСОВ с. Овощник. 

В гр. Крън е изградена 8 км. смесена канализационна система. Колекторите са от 

бетонови тръби с диаметри от ф 300 мм до ф 800 мм. Посредством главен колектор и 

открит канал отпадъчните води се заустват в така наречената „Крива вада“, без 

пречистване. 

За гр. Крън през 2012 г. е изготвен цялостен проект за доизграждане на канализационна 

мрежа. Заустването на битовите отпадъчни води е предвидено да се осъществи в 

съществуващ колектор Шейново-Казанлък ф 500 мм, като ще бъдат доведени до гр. 

Казанлък и ГПСОВ за пречистване. 

В гр. Шипка има частично изградена смесена канализационна мрежа от бетонови тръби 

с ф 200 мм, ф 300 мм и ф 400 мм. Външният колектор на канализационната мрежа са 

зауства в съществуващ канализационен колектор Шейново-Казанлък. Необходимо е 

рехабилитация на канализационната мрежа и изграждане на нов колектор Шипка–

Казанлък с по–голям диаметър, в който да бъдат заустени отпадъчните води на с. 

Шейново, с. Хаджидимитрово и гр. Крън. Всички тези отпадъчни водни количества ще 

постъпват в ГПСОВ за пречистване. 

В село Бузовград изградената канализационна мрежа също е смесена, с дължина 14.5 

км и за доизграждане -1.3 км. Тръбите са бетонови, с диаметри от ф 300 мм до ф 1000 

мм. Отпадъчните води се заустват директно в р. Тунджа, без пречистване, с рискове за 

околната среда. 

За с. Бузовград има изработен идеен проект през 2013 г. за доизграждане на 

канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция. Пречистените води 

ще бъдат заустени в р. Тунджа. 

Село Овощник има напълно изградена канализационна мрежа – смесена, от бетонови 

тръби с диаметри от ф 300 мм до ф 1000 мм и отвеждащ колектор. През 2009 г. е 

изградена канализационна помпена станция (КПС) за довеждане на отпадъчните води в 

ГПСОВ. Тласкателят на ГПС е ф 200 мм с дължина 1500 м. За доизграждане има 1300 

м.  
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В Село Черганово канализационната мрежа е изградена 95%, от бетонови тръби. 

Отпадъчните води извън регулация посредством открит канал се заустват в р. Тунджа. 

Необходимо е изграждане на канализационна помпена станция, която да препомпи 

водите до КПС Овощник, а след това - да постъпят в ГПСОВ за пречистване.  

Село Шейново има частично изградена канализационна мрежа от бетонови тръби (до 

2000 г.) и двуслойни полиетиленови, гофрирани (след 2000 г.). Отпадъчните води се 

заустват в колектор Шейново - Казанлък в този участък с диаметър ф 400 мм. 

Необходимо е доизграждане на канализационната мрежа. 

В село Дунавци канализационната мрежа е изградена частично, от бетонови и 

полиетиленови тръби, с дължина 5 км. Отпадъчните води се заустват в обща септична 

яма югозападно от селото. Необходимо е доизграждане на канализационната мрежа и 

проектиране и изграждане на ПСОВ. 

Село Хаджидимитрово има частично изградена канализационна мрежа, от бетонови и 

полиетиленови тръби, с дължина 6 км. Отпадъчните води се заустват в колектор 

Шейново - Казанлък. Необходимо е доизграждане на канализационната мрежа. 

В селата Енина и Копринка няма изградена канализационна система. Битовите 

отпадъчни води се събират в множество септични ями и незаконни канализации, 

заустени в близките реки.  

И за двете села са изработени проекти за изграждане на разделна канализационна 

мрежа като дъждовните води се заустват в реките, а битовите води посредством външен 

колектор се довеждат в канализационната мрежа на гр. Казанлък, а оттам до ГПСОВ за 

пречистване.  

Останалите села - Ясеново, Горно Изворово, Голямо Дряново, Розово, Кънчево, Ръжена 

и Средногорово нямат изградена битова канализационна мрежа. Необходимо е 

проектиране и изграждането й в населените места и ПСОВ за всяко село. 

Изградените канализационни мрежи в населените места /без гр. Казанлък/ се 

поддържат от кметовете на селата и общината. Изграждани са до 2000 г. от бетонови 

тръби и по стопански начин. Нуждаят се от рехабилитация на амортизираните 

участъци.  
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Пречистване на отпадъчните води 

През 2000 г. е пусната в експлоатация градската пречиствателна станция за отпадъчни 

води /ГПСОВ/, разположена на 114 дка, която се намира до с.Овощник в 

непосредствена близост до река Тунджа. Довеждащият колектор към ГПСОВ 

“Казанлък”, както и главните градски колектори, са изцяло изградени.  

През 2000г. е изградена и “Колекторна промишлена зона”. Изградените пречиствателни 

станции и съоръжения за механично и химическо пречистване на отпадните води от 

предприятията работят сравнително добре. Предприятия със собствени пречиствателни 

станции за отпадна промишлена вода са: “Арсенал”АД, “Капрони” АД, “М+С 

Хидровлик” АД, “Катекс” АД. 

Общо отпадъчните води, които постъпват в пречиствателната станция (битови и 

пречистени промишлени води) от град Казанлък са приблизително 13 млн.куб.м/г. В 

станцията водите се обработват посредством механично и биологично стъпало, като 

пречистените отпадни води се заустват в река Тунджа – ІІ категория приемник 

Утайките от ГПСОВ са 500 т. годишно. Пречиствателната станция е напълно 

автоматизирана и компютризирана. Нейната работа се следи и контролира от РИОСВ 

Стара Загора. 

Оперативна програма “Околна среда” финансира  проект “Реконструкция и 

модернизация на ГПСОВ – Казанлък“ като Етап 2 на Интегриран воден проект на 

община Казанлък. До края на 2014г. предстои завършване реконструкцията и 

модернизацията на ГПСОВ “Казанлък”, като  целта е отстраняване на биогенни 

елементи –азот и фосфор, съобразно изискванията на екологичните разпоредби, както и 

намаляване на енергоемкостта. Ще бъдат подобрени и експлоатационните съоръжения 

с оглед параметрите на вход ПСОВ, които се различават чувствително от проектните. 

Реализацията на “Интегрирания воден проект на община Казанлък” ще подобри  

съществено екологичното състояние. 

В момента към ГПСОВ - Казанлък се отвеждат отпадъчните води на гр. Казанлък и с. 

Овощник. Към 2015 г. и  гр. Крън ще бъде включен в капацитета на пречиствателната 

станция. През следващият програмен период общината има инвестиционни намерения 

за изграждане на В и К мрежи в селата Копринка, Енина и Бузовград, чиито отпадъчни 

води ще се включат в ГПСОВ. На по-късен етап се предвижда още реконструкция на 

довеждащият колектор – гр. Шипка–гр. Казанлък. Той събира водите от четири 
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населени места – гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново и с. Хаджидимитрово, които също 

ще бъдат включени към капацитета на ГПСОВ. 

Изводи: 

Основният 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. С новите 

законови разпоредби за опазване на водите съществуването на такъв тип ями е 

недопустимо. 

Необходимо е доизграждане и рехабилитация на амортизираните участъци от 

съществуващата канализационна мрежа, както и пречистване на отпадъчните води чрез 

отвеждането им към съществуващата ПСОВ или изграждане на локални 

пречиствателни съоръжения. 

1.4.3. Енергийна инфраструктура 

Електроснабдяване 

На територията на община Казанлък попада една от системните подстанции на 

преносната електроенергийна мрежа на страната - подстанция “Чудомир” 220/110кV, 

което е предпоставка за по-сигурно и качествено електроснабдяване на района. През 

територията на общината преминават преносни електропроводи 220 кV, които свързват 

ел. подстанция “Чудомир” с п/ст «Балкан» /Габрово/ и п/ст «Алеко» /Пазарджик/. Тези 

електропроводи преминават транзитно и нямат отношение към захранването на община 

Казанлък. 

Основен източник на електроенергия за общината  е националната електроенергийна 

система, посредством  няколко районни подстанции с трансформация на напрежението 

110/20 кV. Това са подстанциите “Казанлък” 1 и 2, подстанция “Хидравлика”, 

подстанция “Шейново” и подстанция “Крън”. Повечето от подстанциите са свързани 

двустранно в мрежата 110 кV, с оглед сигурност и качество на електрозахранването. 

Изграждана в период с големи промишлени товари, електроенергийната система в 

общината е добре развита и оразмерена да поеме  по-голямо натоварване от 

съществуващото. Трафопостовете и електроразпределителната мрежа осигуряват 

необходимата мощност и аварийно захранване. Всички населени места са 
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електрифицирани. Проблем обаче е амортизираната електроснабдителна мрежа НН в 

някои населени места, където е крайно наложително частична промяна на ел. 

проводници. В недобро състояние е и уличното осветление. Необходимо е 

реконструкция и модернизация чрез подмяна на проводници, доставка и монтаж на 

енергоикономични улични осветителни тела, часовникови механизми, фотоклетки, 

съгласно съвременните изисквания.  

Възобновяеми енергийни източници енергийна ефективност 

За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се използват 

главно водна, вятърна и слънчева енергия.  

Фиг. 4: Райониране  по възможност                   Фиг. 5: Райониране  по възможност 

за използване на слънчевата енергия                 за използване на вятърната   енергия 

  

Източник: АУЕР 

 

В област Стара Загора съществуват добри условия за изграждане на електрически 

централи от ВЕИ и областта се нарежда на осмо място в страната с 3,7% от 

инсталираните ВЕИ мощности. 

Най-много мощности от ВЕИ са изградени в община Казанлък-повече от половината от 

мощностите на ВЕИ в област Стара Загора. 

Табл. 25: ВЕИ на територията на община Казанлък 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

ИНСТAЛИРАНА 

МОЩНОСТ ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
MW 

ВЕЦ "Енина" с. Енина 1.02 01.1.1914 

ВЕЦ "Копринка" с. Копринка 7 12.12.2002 

ФтЕЦ "Руно - Казанлък" Казанлък 0.164 26.5.2009 

ВтЕЦ "Ветроком" с. Енина 50 29.7.2010 
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ФтЕЦ "Електрообзавеждане Казанлък" Казанлък 0.165 17.5.2011 

ФтЕЦ "Елрум - Овощник" с. Овощник 0.02 28.12.2011 

ФтЕЦ Метал харт 1 - Овощник с. Овощник 0.03 28.12.2011 

ВтЕЦ "Контакт консул" с. Енина 22.5 12.1.2012 

ФтЕЦ "Въгляров - Казанлък" Казанлък 0.025 25.4.2012 

ФтЕЦ "Авто Сервиз Стоянов - Овощник" с. Овощник 0.015 29.5.2012 

ФтЕЦ "Дани и Тодоров - Казанлък" Казанлък 0.03 06.6.2012 

ФтЕЦ "Крилия" Казанлък 0.03 08.6.2012 

ФтЕЦ "Зегерови пръстени -  Шейново" с. Шейново 0.2205 14.6.2012 

ФтЕЦ "Метал Харт 3 - Казанлък" Казанлък 0.03 25.7.2012 

Общо 14 ВЕИ, 2 ВЕЦ, 2 ВтЕЦ и 10 ФтЕЦ   81.2495   

Източник: АУЕР 

 

Традиционно, водната енергия е усвоена най-рано, като ВЕЦ “Енина” с мощност 1.02 

MW е изградена на водите на река Енинска, в далечната 2014 г.  

През 2002 г. в подножието на язовир “Копринка” е построена ВЕЦ “Копринка” с 

мощност 7 MW , която ползва денивелацията на водите му. 

Основните мощности на ВЕИ в общината са от вятърна енергия. ВтЕЦ "Ветроком", с 

мощност 50 MW е изградена през 2010 г., а ВтЕЦ "Контакт консул", с мощност 22.5 

MW е изградена през 2012 г. Мощността на двете централи на вятърна енергия, 

изградени в село Енина, представлява 90 % от общо инсталираните мощности на ВЕИ в 

общината. 

Останалите централи са на слънчева енергия, изградени предимно през 2012 г. в 

землищата на град Казанлък и село Овощник. 

В община Казанлък се усвоява и енергията на топлата минерална вода. В района на с. 

Овощник има находище на топла минерална вода с действащи 5 геотермални сондажа: 

- Сондаж К-3 се намира на юг от гр.Казанлък, с температура на водата при извора 

75˚С и дебит 8 л/сек. С води от сондажа се водоснабдяват обществени, 

образователни и комунални обекти в Казанлък (баня № 1, басейна в СОУ “Екзарх 

Антим І” и басейна на хотел “Казанлък”). Температурата на водата при консуматора 

е около 60˚С. Експлоатира се от общинска фирма. 

- Сондаж К-2 се намира в близост до летище Овощник, има дебит 8 л/сек и 

температура на водата при извора 60˚С. С водите от сондажа се водоснабдява 

басейна на бившия плаж Овощник;  експлоатира се от частна фирма.  
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- Сондаж К-5 има дебит 4 до 6 л/сек и температура при извора 52˚С. Сондажът се 

експлоатира от общинска фирма “Казанлък 2000” ЕООД и водоснабдява баня 

Овощник. 

- Сондаж С-12 е между с.Овощник и с. Розово. Има дебит 4 до 5 л/сек и температура 

при извора 54˚С. Експлоатира се от частна фирма. 

- Сондаж С-14 е в близост до бивш Профилакториум “Арсенал”, западно от с. 

Овощник. Сондажът се експлоатира от частна фирма, има дебит до 2 л/сек. и 

температура при извора 45˚С. 

Увеличаването делът на енергийното производство от възобновяеми енергийни 

източници /ВЕИ/ е европейски и национален приоритет, който интегрира усилията за 

подобряване състоянието на околната среда и енергийната ефективност както в 

общината, така и в областта. 

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. По отношение на 

сградния фонд усилията се насочват към санирането на сградите и технологично 

обновяване на отоплителните инсталации. 

Газоснабдяване 

По данни на „Сити Газ” до май 2013 г., на територията на община Казанлък, през 

землищата на с. Ръжена, с. Черганово, с. Овощник, гр. Казанлък, с. Бузовград, гр. Крън, 

с. Хаджидимитрово, с. Шейново, с. Дунавци, с. Ясеново и с. Голямо Дряново са 

изградени над 34 км разпределителни газопроводи.  

В гр. Казанлък има изградена над 37 км газоразпределителна мрежа, с повече от 600 

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. 

Над 4000 домакинства получават възможност да използват природен газ, като битовите 

потребители в град Казанлък вече са 126 броя. 

На по-следващ етап се предвижда и газифициране на градовете  Крън, Шипка и село 

Енина. 
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Изводи: 

Електроенергийната система в общината е добре развита и осигурява сигурно и 

качествено електроснабдяване. Всички населени места са електрифицирани, но на 

места  електроснабдителна мрежа НН е амортизирана  и се нуждае от  частична 

подмяна на ел. проводници.  

Много добре е усвоен потенциалът на ВЕИ- повече от половината от мощностите на 

ВЕИ в област Стара Загора са изградени в община Казанлък, постоянно се прилагат и 

мерки за енергийна ефективност. Усвоява се и енергията на топлата минерална вода. 

 

1.4.4. Телекомуникационна инфраструктура 

Община Казанлък има добре развита телекомуникационна инфраструктура и достигаща 

до всяко селище автоматична телефонна мрежа, чиято цифровизация е напълно 

завършена. Включена е в изградената оптична система в България, която осигурява 

отлични възможности за комуникация, отговаряща на международните стандарти   

След окончателното изключване на аналоговия сигнал, само малка част от жителите 

нямат достъп до цифрова телевизия поради недостатъчно покритие на цифровия 

сигнал- 

степента на цифровизация на територията общината е над 99 %. На територията на 

общината има един кабелен телевизионен оператор Би Би Си Кейбъл.  Останалата част 

от доставката на телевизионния сигнал се осъществява от доставчици като Булсатком, 

Виваком и М-тел. 

Наложилата се през последните години тенденция  на намаление на фиксираната 

телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на 

показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно 

намаление, подобно на процесите в цялата страна, докато за показателя „мобилна 

телефонна плътност”  се наблюдава непрекъсната тенденция на увеличение. 

Степента на покритие на общината от мрежата на мобилните оператори МОБИЛТЕЛ,  

ГЛОБУЛ и ВИВАКОМ е пълна; предлага се и безжичен интернет достъп. 

 

 

https://www.bbccable.net/


 
86 

Информационно общество 

Все по-важно за регионалната конкурентоспособност и развитието на фирмите става 

достъпът до Интернет и развитието на информационното общество, с което се 

намаляват  препятствията от разстоянието и проблемите на отдалечеността, характерни 

за много периферни райони.  

По данни на Евростат за относителният дял на домакинствата, използващи интернет в 

страните от ЕС-27, през периода 2007-2012 г. се наблюдава тенденция на постоянно 

нарастване. България също следва общата европейска тенденция на нарастване и вече 

повече от половината домакинства (50.9%) в страната имат достъп до интернет в 

домовете си, като 50.8 % използват широколентов достъп, което означава, че почти 

всички домакинства, имащи достъп до интернет, са осигурени с бърза и надеждна 

широколентова връзка. Потреблението на широколентов достъп се е повишило с 11 

процентни пункта спрямо 2011 г., а като цяло употребата на услугата интернет бележи 

ръст от 5,9 пункта спрямо миналата година. 

През 2012г. в ЮИ район, относителния дял на домакинствата с достъп до интернет 

нараства до 49.6%, което го нарежда на трето място след ЮЗ и ЮЦ райони в страната. 

За област Стара Загора  показателят за 2012 г. /53.5%/ надхвърля както този за района, 

така и средния за страната, въпреки че през изминалите години е бил по-нисък и от 

двата. 

     Табл. 26:  Отн. дял на домакинствата с  достъп до интернет за периода 2007-2012г - % 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

България 19.0 25.3 29.6 33.1 45.0 50.9 

ЮИР 16.1 21.2 26.8 33.3 42.4 49.6 

Стара 

Загора 
18.8 20.1 26.6 31.7 40.4 53.5 

Казанлък nа nа nа nа nа nа 

Източник: НСИ 

 

Липсват данни за този показател по общини, но в община Казанлък преобладаващата 

част от домакинствата имат възможност за интернет-достъп. През територията на 

общината преминават важни комуникационни трасета, елементи на националната 

електронна съобщителна инфраструктура. През град Казанлък преминава и 

фиброоптичният кабел, който е част от оптичния пръстен на България. В общината 
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оперират няколко  интернет-доставчици, предлагащи най-съвременните интернет-

услуги.  

Положителна е тенденцията за използване на глобалната мрежа за връзка с  публичната 

администрация и местното самоуправление, като най-активно се получава информация 

от интернет страницата или уебсайт на публичната администрация. 

Използваните съвременни технологии при изграждането на ЕЕСМ позволяват 

виртуално да се обединят в единна общинска информационна инфраструктура, 

мрежите на общината, кметствата, ведомствата и местната администрация, като се 

запази тяхната информационна самостоятелност, автономното им управление и се 

изключи всяка форма на нерегламентиран достъп до пренасяната информация. 

Изводи: 

Община Казанлък има добре развита телекомуникационна инфраструктура. Влязлата в 

експлоатация през 2011 г. Единна електронна съобщителна мрежа на общинската  

администрация покрива нуждите на административното обслужване на всички жители 

на територията на общината. 

Интегрирани електронни административни услуги в населените места на община 

Казанлък се осъществяват чрез телецентрове в кметствата, които да позволят на 

жителите им да използват услугите от самото кметство, като по този начин пестят 

време и разходи за пътуването до общинския център 

 

1.5. Околна среда 

1.5.1. Атмосферен въздух 

Община Казанлък се отличава с нисък потенциал на замърсяване на атмосферния 

въздух. На територията й липсват източници и условия за създаване на трайна зона на 

замърсен атмосферен въздух. Общината има разработена Програма за управление 

качеството на атмосферния въздух и е включена в Националната система за 

мониторинг. 

От 2007 г. контрол върху качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на 

община Казанлък се осъществява чрез ДОАС – система, разположена в с.Ръжена, с 

географско положение  N 42° 31' 974" и E 025° 29' 739".   



 
88 

ДОАС Ръжена е класифицирана като извън градски фонов пункт, съгласно Заповед № 

РД – 1088/20.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Обхват на Пункта за 

мониторинг  2 км до 10 км. Контролирани замърсители – серен диоксид, азотен 

диоксид, хлороводород, хлор, циановодород, фосген, фини прахови частици под 10 

микрометъра и тежки метали. 

В системата се контролират и основните метеорологични параметри: скорост и посока 

на вятъра, атмосферно налягане, обща слънчева радиация, влажност и температура на 

атмосферния въздух. 

За периода 2008г. – 2012г. са регистрирани превишения на нормите само на  фини 

прахови частици, като тенденцията е към намаляване на  нивата  на  замърсяване  на  

атмосферния  въздух  на територията на община Казанлък. Замърсяването е главно от 

горивни процеси при изгарянето на твърди горива, използвани за отопление  от  

населението.  Регистрираните  превишения  и  съвпадението  на  най-високите 

среднодневни концентрации с активния отоплителен сезон е ясно доказателство за 

това. Към  замърсяване  на  въздуха от  битовото  отопление  се наслагват  и  емисиите  

на  ФПЧ 10 от автомобилния  транспорт,  предвид  на  това,  че  автоматичната станция  

попада  под  частичното  влияние  на автотранспорта -  в близост до него улиците са с 

интензивен автомобилен трафик. 

През периода май-октомври се наблюдават устойчиво по-ниски стойности на ФПЧ 10, 

като се регистрират единични завишени стойности. Може да се предположи, че 

формирането им се дължи на транспорта и на строително-ремонтни работи по сградния 

фонд и инфрастуктурни обекти. 

За същия период не са регистрирани превишения на другите контролирани 

замърсители. 

Наболял е проблемът с преносното замърсяване на атмосферния въздух в района на 

Старозагорска област, което засегна общините Казанлък, Стара Загора, отчасти 

Мъглиж и др. 

Необходимо е да бъдат направени замервания за по-продължителен период от време 

през четирите сезона, за да бъдат определени основните източници на замърсяване на 

въздуха в общината с цел локализирането им и етапното им премахване. 

Започналата газификацията на промишлените парови централи в производствените 

обекти, работещи на течно и твърдо гориво, както и на обекти от обществения и битов 
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сектор биха допринесли до подобряване качеството на атмосферния въздух в района на 

общината. Успоредно с това е разработен и проект за преустройство на ТЕЦ – 

Казанлък, за смяна на горивната база – от мазут на газ. Тази инициатива е реализирана 

през юни 2007 година, след което бе започнато газифицирането на настоящото 

оборудване и подмяната му с ново. Следващите два етапа от модернизацията на ТЕЦ-

Казанлък се състоят във въвеждането на когенерационни мощности, изграждане на 

мониторингова станция и възстановяване на дейността. До момента в града е изградена 

газоразпределителна мрежа с дължина 20 км от Казанлък до Горно Сахране. 

Газифицирани са 12 промишлени обекта като първото газифицирано и работещо с 

екологично чисто гориво е предприятие „Българска роза - Севтополис”, 

специализирано в производството на фармация и козметика. Други газифицирани 

обекти са 12 стопански, от които 8 са общински като към тях се прибавят 25 битови 

потребители. 

Не са решени проблемите, които създава «Габровница» АД, с. Горно Сахране, общ. 

Павел баня, чието влияние се отчита и в община Казанлък.Тук продължава да се 

отчитат наднормени стойности на прах от работата на двете сушилни инсталации – 

малка сушилна инсталация и голяма сушилна инсталация. Дружеството продължава 

работата по реконструкцията на пречиствателните съоръжения, извършено е 

газифициране, с оглед достигане на регламентираните пределно допустими емисии. 

 

1.5.2. Води 

Предприятия със собствени пречиствателни станции за промишлена вода са: 

“Арсенал”АД, “Капрони” АД, “М+С Хидрaвлик” АД, “Катекс” АД.  

Пречистените отпадъчни води се заустват в река Тунджа – ІІ категория приемник.От 

2000 г. бе пусната в експлоатация и функционира градската пречиствателна станция, 

която се намира до село Овощник в непосредствена близост до река Тунджа.  

Към настоящият момент степента на изграденост на канализационната мрежа е на 95 % 

и обслужва населението на града, а за останалите селища в общината – в много по-

малка степен. Някои кметства имат само проекти на канализационна мрежа. 

Довеждащият колектор към ПСОВ, както и главните градски колектори са изцяло 

изградени. През 2003 г. бе изградена и “Колекторна промишлена зона ” –която обхваща 

водите от “Зино”, “Първи май”, “ Българска роза - Севтополис”, “България”, ТЕЦ, 
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които до момента са били заустени в “Крива вада” и оттам в река Тунджа. Изградените 

пречиствателни станции и съоръжения за механично и химическо почистване на 

отпадъчните води от предприятията работят сравнително добре. Общо отпадъчните 

води, които постъпват в пречиствателната станция (битови и пречистени промишлени 

води) от град Казанлък са приблизително 15 млн.куб.м/г.Пречиствателната станция на 

град Казанлък, която влезе в експлоатация през 2000 г. представлява обект разположен 

на 114 дка състоящ се от много съоръжения и сгради.  

Повърхностни води 

Участъци с лошо състояние на водните тела (по данни на БДИББ): 

Река Тунджа след яз.Копринка до яз.Жребчево и р.Крънска - екологичното 

състояние се влияе от заустването на промишлени и битови отпадъчни води от гр. 

Казанлък, гр. Мъглиж, гр. Николаево и други населени места. При извършваните 

анализи за химично състояние (приоритетни вещества) не са констатирани отклонения 

от стандартите за качество на околната среда, което определя и доброто химично 

състояние на водното тяло. В Плана за управление на речните басейни 2010-2015 г. за 

ГПСОВ гр. Казанлък е предвидена мярка за реконструкция и модернизация на 

съществуваща ГПСОВ и подобряване на ефективността от пречистването. За 

промишленото предприятие „Арсенал”АД гр. Казанлък е предвидена мярка за 

модернизиране на индустриални ПСОВ и проучване на биоакумулацията на 

приоритетни и опасни вещества в риби (риби в р. Тунджа в близост до колектори на 

замърсители –гр.Казанлък). 

Подземни води 

- Подземно водно тяло BG3G00000NQ003 /Порови води в Неоген - 

Кватернер - Казанлъшка котловина/. В четирите мониторингови пункта не се отчита 

превишение на норвите. Водното тяло е в добро състояние. 

  - Подземно водно тяло BG3G00000T2032 /Карстови води - Сърнена гора/. В 

мониторингов пункт при с. Остра могила (Дренаж) не се фиксира завишение на 

наблюдаваните показатели спрямо ПС. Подземно водно тяло BG3G00000T2032 е в 

добро химично състояние. 
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1.5.3. Земи и почви 

През 2011 г. вследствие на проведеният мониторинг на почвите за съдържание на 

тежки метали и металоиди се установи, че почвите в контролираната територия са 

незамърсени с тежки метали и металоиди. Налице е тенденция на задържане нивата на 

наблюдаваните индикатори, които са много под границите на максимално допустимите 

концентрации. 

Мониторингът през 2011 г. по отношение на остатъчни количества органохлорни 

пестициди, полихлорирани бифенили и полициклични ароматни въглеводороди в 

почвите сочи, че не е налице замърсяване с тези съединения, а концентрациите им  са в 

граници много под максимално допустимите концентрации. 

В близост до община Казанлък се извършват измервания на киселинността на 

почвената реакция в 1 пункт - с. Тъжа. Получените резултати показват, че активната 

реакция pH е в границите от 3.7 до 4.05. Реакцията на почвите се определя като много 

силно кисела, което е показателно зa влошаване на почвените характеристики. 

 

1.5.4. Биологично разнообразие и НЕМ 

Биоразнообразие 

Характерът на растителността в Казанлъшката котловина и нейното географско 

разпространение се обуславят от особеностите на почвено-климатичните условия и от 

значителната пряка или косвена намеса на човека. С течение на времето част от 

горската растителност е унищожена за разширяване на обработваемите земи и за добив 

на дървени въглища. Това довежда до оредяването, а на места (северно и североизточно 

от града) - до пълното унищожаване на горската и тревната растителност. Следи от 

естествената растителност се наблюдават покрай р. Тунджа и р. Енинска, представени 

от влаголюбиви горски видове - върба, топола и елша. Върху оцелелите ливадни площи 

се установяват редица естествени тревни растения. Тук върху по-сухите отцедени места 

се наблюдават уединени или групирани дървета - дъб и полски бряст. Хълмът Тюлбето 

в по-голямата си част е зает от гори, които са в добро състояние. В източната част 

горската растителност е представена от борови насаждения. Покривната растителност е 

слабо развита и при дъждове по склоновете на водосборните се оттича голямо 

количество твърд отток, което усилва овражната ерозия. Затова е необходимо да се 
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направи частична реконструкция в тези гори. Понастоящем горите в самото 

Казанлъшко поле заемат около 10 % от територията. За подобряване на екологичните 

условия на тази територия е необходимо площите, заети с горска растителност, да 

бъдат увеличени с още 7- 8 %, и то предимно по обезлесените и пострадали площи от 

пожари и ерозирали склонове на хълма Тюлбето и поречията на реките Тунджа и 

Енинска. 

Във фаунистично отношение Казанлъшката котловина заема преходно положение 

между Стара планина и Средногорието. Климатичните условия и разнообразният релеф 

предопределят богатото фаунистично разнообразие на общината. Срещат се 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.  

 

Национална екологична мрежа(НЕМ) 

Старозагорска област – с 9.45 % обекти от НЕМ, попада в групата на областите с най- 

нисък дял на защита на биоразнообразието в страната. По този показател областта е на 

последно място в ЮИР, като значително изостава спрямо другите области. Община 

Казанлък със своите 22 % е на второ място в областта по дял на обектите от НЕМ.  

 

Табл. 27: Площ на обектите  на НЕМ през 2012 г. 

Район/ 

Област/ 

Община 

Площ 

(кв. км) 

Обща площ 

на НЕМ (с 

отчитане на 

припокрива-

не) Натура + 

Защитени 

Обща площ на 

зони по Натура ( 

с отчитане на 

припокриване) 

Площ на зони 

SPA птици 

Площ на зони SCI 

    хабитати 

Обща площ на 

защитени 

територии (с 

отчитане на 

припокриване) 

  кв.км кв.км 

% от 

община

та 

кв.км 
% от 

общината 
кв.км 

% от 

общината 
кв.км 

% от 

общината 
кв.км 

% от 

общината 

Югоизточен 19783.3 6413 32.42% 6373.1 32.21% 4398.68 22.23% 5112.1 25.84% 1500.3 7.58% 

Стара 

Загора 
5147.65 486.3 9.45% 473.27 9.19% 153.74 2.99% 325.3 6.32% 134.35 2.61% 

Казанлък 633.21 139.7 22.06% 139.46 22.02%     139.46 22.02% 15.54 2.45% 

Източни: МОСВ, обработка НЦТР  
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Карта 3: Карта на обектите от НЕМ 
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Защитените територии обхващат едва 2.45% от общинската територия. Те включват 2 

резервата – Лешница и Каменщица; 3 защитени местности- Енино ждрело, Катуна и 

Сечи камък и една природна забележителност – Мечките. В пределите на общината има 

обявени 11 защитени вековни дървета. 

В община Казанлък попадат части от 2 защитени зони по НАТУРА 2000: Река Тунджа 

1, Централен Балкан –буфер и яз. Копринка. Всички тези зони са обявени по 

Директивата за птиците. 

1.5.5. Отпадъци 

Твърди битови отпадъци 

Източниците на твърди отпадъци са от промишлен, селскостопански, битов и търговски 

произход. От гражданска и хигиенна гледна точка поради хетерогенния състав и 

наличието на гниещи отпадъци от растителен и животински произход, най-важно е 

своевременното отстраняване и обезвреждане на битовите и промишлени отпадъци. 

Твърдите отпадъци на град Казанлък и още 13 населени места от общината се извозват 

на градското сметище, което се намира на около 10 км източно от града, по посока 

Мъглиж.  

Извозването на отпадъците до сметището и тяхното запръстяване се извършва от 

създаденото през 2013 г. общинско предприятие. Въведена е в експлоатация 

сепарираща инсталация и се работи за въвеждане на разделно сметосъбиране. 

Общината има регламентирано депо за твърди битови отпадъци, което се намира на 10 

км източно от гр. Казанлък и на 6 км северно от главен път Бургас - София.  

Депото е разположено в местността “Каракос” в землището на с. Черганово на 

територия  от  87.180 дка, собственост на община Казанлък, като теренът е отреден за 

сметище. Използва се и от община Мъглиж.  

Отпадъците се депонират на 3 броя табани, насипно, разположени напречно на 

естественото дере. Най-близкото населено място е с.Черганово, разположено на 8 км. 

До местата за депониране има изграден асфалтиран път.  

Средногодишно на сметището се извозват 20000 т. отпадъци, основно битови и 

промишлени с битов характер. Третирането на отпадъците се извършва чрез разстилане 

с булдозер, който работи 5 дена в седмицата по 6 часа дневно.  
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Управление на отпадъците 

Община Казанлък има 2 депа за отпадъци – депо за битови, неопасни отпадъци и депо 

за строителни отпадъци. 

- Депо за битови отпадъци с местонахождение с. Черганово  област  Стара Загора  

община Казанлък,  пл.№ 000406, в местността “КАРАКОС”, площ 87.180 дка, 

На депото за ТБО – с.Черганово се депонират единствено неопасни отпадъци т.е. 

отпадъци, които не притежават опасни свойства, не съдържат компоненти, които ги 

превръщат в опасни, в резултат на което не са класифицирани като опасни отпадъци 

съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците 

- Депо за строителни отпадъци на община Казанлък е разположено в местността 

“Голяма Варовита”, землището на с.Шейново, община Казанлък, имот № 

83106.10.105 и представлява изоставена кариера за добив на строителни материали. 

Площ на депото 23,118 дка. Достъпа до депото се осъществява чрез полски път. В 

съседство с депото са разположени мери и е отдалечено от населени места. На 

депото се депонират само строителни и инертни материали и изкопни земни маси, 

като не се допуска депонирането на битови и опасни отпадъци. 

Организираното сметосъбирането се извършва от общинско предприятие, като 

обхваща всички населени места на територията на община Казанлък. 

В края на декември 2013г. Община Казанлък сключи договор с организация по 

оползотворяване за организиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки и 

отпадъчните материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. 

Общината има сключен договор с фирма, която трябва за своя сметка и на свой терен 

да изгради сепарираща инсталация, която трябва да започне работа през 2014 г. 

Предстоящо: 

Община Казанлък е част от регионалната система за управление на отпадъците – 

Стара Загора. По проект се предвижда: 

- Изграждане  на  Регионален  център  за  управление  на  отпадъците  –  Стара 

Загора  /РЦУО  -  Стара  Загора/  ще  приема  за  третиране  неопасни  ТБО  от  

всичките  12  общини  в регион  Стара  Загора,  като  директно  на  РЦУО  ще  бъдат  

транспортирани  генерираните отпадъци  от  общини  Стара  Загора,  Опан,  Бр.  

Даскалови,  Чирпан  и  Раднево.  
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- Три претоварни станции за ТБО  

o ПС - Казанлък (20-год. товар ~ 44,000 тона/год.);  

o ПС - Гурково (20-год. товар ~ 11,000 тона/год.);  

o ПС - Гълъбово (20-год. товар ~ 5,400 тона/год.). 

Компактираните отпадъци от трите претоварните станции ще се извозват до РЦУО - 

Стара Загора за последващо депониране. 

Претоварна станция за ТБО – Казанлък. Претоварната  станция  за  временно  

съхранение  и  транспортиране  на  ТБО  на  територията община Казанлък (ПС 

Казанлък) ще приема и компактира отпадъци от общините Казанлък, Мъглиж и Павел 

баня. Площадката, отредена за изграждане на Претоварна станция и ЦР се намира в 

землището на с.  Черганово,  община  Казанлък  (на  около  700  m  северно  от  главния  

път  Казанлък  – Мъглиж,  при  отклонението  за  Стара  Загора  и  на  около  2,4  km  

североизточно  от покрайнините на с. Черганово, в близост до старото депо на община 

Казанлък). Имотът е собственост  на  община  Казанлък. 

На ПС ще има: 

- Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени” отпадъци (ще се 

използва  мобилен  шредер,  който  се  намира  на  РЦУО  и  се  докарва  на  

площадката  при необходимост);  

- Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;   

- Оборудване за общински център за рециклиране.   

Общинският  център  за  рециклиране  представлява  открита  площадка,  като  в  

центъра  и  е разположена зоната за складиране, а по периферията е обособена зоната за 

разтоварване. Зоната за разтоварване е повдигната на височина H=1.80 m от складовата 

зона, осигурен е лесен  достъп  и  разтоварни  площадки  за  леки  автомобили.  В  

складовата  зона  са разположени  различни  контейнери  за  разделно  събиране  на  

различни  видове  отпадъци. 

Входящият  поток  -  разделно  събраните  отпадъци  от  домакинствата  на  територията  

на общините  Казанлък,  Павел  баня  и  Мъглиж  като  картон,  автомобилни  гуми,  

домакинско оборудване, стъкло, хартия, желязо и др. ще бъдат доставяни чрез лични 

превозни средства на обекта през отделен вход и ще се разтоварват на територията на 
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Общинския център за рециклиране в различни контейнери до изчерпване на обема на 

съответния контейнер и на негово  място  ще  се  поставя  празен.  След  запълването  

на  съответния  контейнер,  чрез контейнеровоз  ще  се  транспортират  до  съответното  

предприятие  като  суровина;  

Контейнеровоза  с  пълните  контейнери  преминава  през  електронна  везна,  

определят  се основни параметри (време на напускане количество дестинация и др.) 

напуска територията на обекта.  

В зоната за складиране са разположени:  

- Стоманени  контейнери  за  складиране  на  по-обемни  отпадъци  /суровини, обем 

20 m 3 - 13 бр.;  

- Стоманени  контейнери  за  складиране  на  строителни  отпадъци  /суровини, обем 

10 m 3 - 2 бр.;  

- Мобилен  пункт  за  събиране  на  отпадъци  /Товарни  контейнери  ролков  тип, 

оборудвани с вана на дъното, покрита изцяло с метална решетка за временно 

складиране на опасни отпадъци – 2 бр. 

 

1.5.6. Акустична среда 

За периода 2007-2011 г. акустичното ниво в общината се следи постоянно само в 1 

пункт в гр. Казанлък. Не се установяват значителни промени. Характерно задържане на 

високото шумовото ниво. 

Табл. 28: Измерени шумови нива  

Области                                                                                                                                                                                                                              

Градове 

Наблюдавани 

пунктове -  

брой 

Разпределение на наблюдаваните пунктове  според 

регистрираните шумови нива - дБ 

под 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82 

Област - Стара Загора 2007 г. 45 4 6 16 14 5 - - 

Казанлък 2007 г. 15 2 1 8 4 - - - 

Област - Стара Загора 2011 г. 45 3 7 15 16 4 - - 

Казанлък 2011 г. 15 3 1 7 3 1 - - 

Източник: НСИ 

За град Казанлък основният проблем възниква за сметка на пораждания от 

транспортния поток шум. С най – висока интензивност той се проявява  в централна 

градска част, основно през работно време и делничните дни. Тук са съсредоточени 
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повечето основните транспортни потоци, улиците са по – тесни, сградите са с по – 

висока гъстота, залесяването е по-ограничено. Висока е интензивността на шума и в 

промишлените зони, но с влияние само върху работещите там. С по – ниски нива на 

шум се характеризират жилищните квартали, а най – благоприятни са зоните за 

организиран отдих (градските паркове). 

1. Улици, натоварени с МПС: бул. „Княз Ал. Батенберг”, кръстовище бул. „Розова 

долина” и „Христо Ботев”, бул. „23-ти пехотен шипченски полк”, бул. „Освобождение” 

– до Ветеринарната Служба,ул. „Старозагорска”, ул. „Капрони”. 

2. Производствено складови територии и зони: Автогара , Кооперативен пазар, ул. 

„Радецка” в района на Техникума, ул.” Орешака” до Математическа гимназия 

3. Територии, подлежащи на усилена шумозащита: ул.”Стара планина”, ул.”Свобода”, 

ул.”Граф Игнатиев”, ул.”П.Д.Петков”, ул.”Стефан Караджа”№7 

1.5.7. Рискове от природни бедствия и аварии 

Наводнения 

Надземните водни ресурси на общината са дерета и реки, притоци изключително на 

река Тунджа. Изворите, макар и многобройни, са с нисък дебит. Те са къси, с малък 

отток, подхранващи се главно от снеготопене и валежи. Максимумът на дебита им е 

през периода април-юни, вследствие на снеготопенето по високите части на Стара 

планина. Вероятността за наводнения е сравнително малка - най-голяма е тя при р. 

Лешница (след с. Ясеново) Селската река (след гр. Шипка), Енинската река и р. Гюрля 

(след сливането със Синята река).  За самата река Тунджа след стената на яз. Копринка 

вероятността за наводнение е изключително малка.   

При обилни продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете по 

поречията на реките в общината могат да настъпят наводнения. Наводнения  могат  да 

настъпят и в резултат на преливане на водите или  при  пълно или частично  

разрушаване  на  язовирната  стена  на  язовир  "Копринка",  вследствие на което  може  

да възникне катастрофално наводнение  в селата Бузовград, Розово, Овощник, Кънчево, 

Ръжена, почти цялата площ на  "Арсенал"АД, фирма "НИТИ", Казанлъшките 

минерални бани  и други по-малки обекти.  Времето за  пристигане на водния стълб 

/около 17 метра височина/ по поречието на р.Тунджа при внезапно скъсване на стената 
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на язовир "Копринка" е 20 минути за с. Бузовград и около 30 минути за селата Розово и 

Овощник. 

По-слаби наводнения могат да се очакват от река Гюрля – в село Средногорово и след 

вливането на Синята река до устието и в яз. Копринка. 

Като потенциално опасни са заведени язовирите „Синята река”, застрашаващ от 

наводнение с. Горно Черковище, „Копринка – Рибарника”, „Шейново 2”,  които 

застрашават от заливане съответните села. Общо микроязовирите в  общината са 25 бр. 

С проект по ПРСР ще бъде реконструирана язовирната стена, преливник и изпускател 

на яз „Синята река“. 

Дълготрайни обилни валежи в планинската част на общината могат да предизвикат 

наводнения в средните и долни течения на реки и дерета. 

Проливни дъждове могат да предизвикат и локални наводнения в населените места, 

вследствие на недобре изградените и поддържани отводнителни системи. 

Снегонавявания и обледенявания 

През зимата, при обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър се образуват 

снежни преспи и може да възникне усложнена обстановка в участъци от общинската и 

републиканска пътна мрежа, в района на прохода Шипка и по железопътната мрежа. 

Обледяват се далекопроводи и откритите съобщителни съоръжения. 

Снежните бури и снегонавявания, като бедствено явление е с  проявление на 2-3 

години. Ежегодно около 40-50 % от територията на общината е застрашена от 

снегонавявания.     В резултат на снегонавявания на  територията на общината  може  

да  се  създаде бедствено положение, при което ще се прекъсне електрозахранването, 

ще се наруши транспорта и снабдяването на населението. 

При зимни условия в общината се образуват поледици в следните пътни участъци: 

Казанлък – Шипка – връх Шипка;  Шипка – Дунавци; Казанлък – Крън – Бузлуджа; 

Крън – Хаджи Димитрово – Шейново;  Казанлък – Мъглиж.  

Обледеняване се образува по въздушните свързочни и електро- снабдителни мрежи в 

района на Стара планина  по далекопровода  Габрово – Казанлък, в района на Средна 

гора по далекопровода Стара Загора - Казанлък, което може да доведе до скъсване на 

проводниците и  събаряне на носещи стълбове. Това  нарушава  нормалното  

електрозахранване и  свръзки в общината. 
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Климатични явления 

Климатичните особености на общината създават възможност за възникване на 

продължителни засушавания, смерчове, бури, градушки и други, които нанасят 

значителни материални щети. 

Съществен проблем за района са засушаванията, и малкото източници на питейна 

вода, които не се използват навсякъде целесъобразно. През 30-40 години се проявяват 

дълготрайни засушавания, възникващи в резултат на циркулационни процеси през 

лятото и есента и предизвикват спадане на почвените влагозапаси и косвено влияят 

върху масовите полски и горски пожари. Засушаването през последните години се 

очертава като един от основните проблеми. 

Големи щети на селското стопанство ежегодно нанасят градушките, поради слабата 

въоръженост за борба с градушките. 

Смерчовите явления и Прашните бури са рядко явление за община Казанлък.  

 

 Големи пожари  

Пожари  на  територията  на общината могат да възникнат в горските масиви в Стара 

планина - северно от град Шипка и село Ясеново, местността "Каракос" - източно от 

град Казанлък, в Средна гора - масивите северно и южно от с. Горно Черковище, 

югозападно от с. Розово, североизточно от с. Средногорово и южно от селата Кънчево и 

Ръжена. 

Също така пожари могат да възникнат поради нарушаване на правилата за пожарна 

безопасност и правилата за  експлоатация на техниката и техническите съоръжения. В 

резултат  на това са възможни частични изгаряния на обекти, обгаряне  и обгазяване на 

хора. Особена опасност представляват фирмите "Арсенал",  "Катекс",  "България -К", 

"Севт", ТЕЦ,  "Капрони",  "Българска роза-Севтополис","Филтекс", всички учебни 

заведения и други сгради за масово пребиваване на хора. 

Всички останали обекти в общината  съхраняващи пожароопасни химически  вещества  

и  разтвори се очаква  да създадат  огнища на поражение с локално значение. 

В общината училищата и сградите за масово пребиваване са пожарообезопасени с 

противопожарни средства  и  имат  планове за бързо напускане на сградите. 
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Земетресения 

По информация подадена от община Казанлък по отношение на сеизмичната активност 

е възможно сеизмично проявление с интензивност по МШК-64 - VIII степен и магнитуд 

по Рихтер – 4.5-5.5 на територията на общината. Съществува вероятност от средни и 

слаби  разрушения на сградния фонд на град Казанлък - 40-50 %, а в селата 20-30 %  и  

разрушения по комунално-енергийната мрежа. Възможно е нарушаването на пътни 

съоръжения, аварии  в  промишлените обекти в общината, свързани с изтичане на 

промишлени отровни вещества и възникване на пожари. Съществува вероятност от 

нарушаване целостта на язовирни стени и възникване на наводнения. На територията 

на Община Казанлък от оценката на обстановката при възникване на земетресение от 

VIII степен по скалата на МШК се очакват да бъдат силно засегнати 5-6 000 души 

 Производствени аварии свързани с отделяне на токсични вещества 

Промишлени аварии, с отделяне на силно токсични вещества могат да възникнат в 8 

фирми от промишлеността. Те създават потенциална опасност за всичките населени 

места на територията на общината. 

Най- големи  количества   промишлени  отрови се съхраняват в  следните обекти от 

националното стопанство на територията на община Казанлък: - фирма 

"Арсенал",фирма "Катекс» АД  , фирма "България-К" АД, фирма "Капрони" АД и 

фирма "Българска роза - Севтополис" . 

Изводи: 

- Община Казанлък е с относително добро състояние на околната среда; 

- Високите части на общината са практически незасегнати от индустриалното 

замърсяване; 

- Предприети са и са реализирани мерки за опазване на околната среда- изградени са 

ГПСОВ и пречиствателни станции към по-важните производствени предприятия; 

- Високо качество на осигурените за гр. Казанлък питейни води; 

- Съществуват нерешени проблеми по отношени на замърсяването на въздуха и 

качеството на ВиК инфраструктурата; 

- Продължаващо замърсяване на въздуха от „ Габровница” АД – с. Горно Сахране; 

- Неизградено регионално депо за отпадъци; 

- Високо ниво на шум по централните улици на гр. Казанлък; 
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- Значително по- нисък дял на обектите от НЕМ в сравнение със средното ниво за 

страната. 

 

1.6. Административен капацитет 

1.6.1. Общинска администрация 

През мандат 2011-2015 г. ръководството на Община Казанлък се осъществява от кмет, 

подкрепян от трима заместник кметове в следните направления:   

- “Строителство, инфраструктура и транспорт”;  

- “Икономика, стопанска политика и управление на общинската собственост”;   

- “Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности”.  

Ръководните длъжности в община Казанлък са 38, от които по трудово правоотношение 

(изборни длъжности) са 17, а по служебно правоотношение – 21. Експертните 

длъжности с аналитични и/или контролни функции са общо 107, от които по трудово 

правоотношение 95, а по служебно -12. В звената подпомагащи дейността на 

общинската администрация работят общо 127 души. В общинската администрация 

работят и 10 души в несписъчния състав извън щатната численост. Администрацията 

изпълнява  служебните си задължения в град Казанлък. Кметовете на кметства (общо 

19 от групата на ръководителите) и 28 експерти със спомагателни функции.  

Служителите в общинската администрация функционално са разпределени в 5 

дирекции и 9 отдела.  

Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт 

и на специализираната администрация и извършва дейности по административното 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.  

 Общата администрация е организирана  в една дирекция и три отдела: . Дирекция 

“Финанси и бюджет”; отдел „Бюджет, финанси и счетоводство”;  отдел „ГРАО”,  отдел 

„Административно обслужване”. 

Специализираната администрация е организирана в четири дирекции и  шест отдела:  

- Дирекция “Устройство на територията и транспорт”:  отдел „Устройство на 

територията и транспорт” и отдел „Кадастър, регулация, екология и земеделие”; 

- Дирекция „Общинска собственост, стопанска политика и ПЧП”;  



 
103 

- Дирекция „Местни данъци и такси”:  отдел „Местни данъци” и  отдел „Местни 

такси” 

- Дирекция “Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности”: отдел 

„Програми, проекти и младежка политика” и отдел „Хуманитарни дейности” 

Общинският съвет се състои от 37 общински съветника, избрани от 7 политически 

партии. Общинският съвет се ръководи от председател и  заместник председател. 

Между заседанията на общинския съвет заседават 11 постоянни комисии с по 7 члена 

всяка:  

- Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и 

транспорт ; 

- Комисия по икономика, бюджет и финанси; 

- Комисия по селско и горско стопанство, състояща се от 7 члена общински 

съветници. 

- Комисия по здравеопазване; 

- Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред; 

- Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания; 

- Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм; 

- Комисия по социални дейности и трудова заетост;  

- Комисия по приватизация и разпореждане с общинската собственост; 

- Комисия по европейски въпроси и бизнес среда; 

- Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закон за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси и за упражняване на текущ и последващ контрол върху 

актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната 

изпълнителна власт.  

Общината има реализирани два проекта по ОПАК през 2012 и 2013 г.:  

1. Подобряване на ефективността на администрацията на Община Казанлък;  

2. Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък. 

Нормативни документи на общинския съвет 

Общинският съвет в рамките на своите правомощия е приел следните правилници и 

наредби:  Наредби:  Наредба №1 за обществения ред ;  Наредба №2 за опазване на 

околната среда и стопанисване територията;  Наредба №3 за охрана и опазване на 

земеделските имоти и селскостопанската продукция;   Наредба №4 за опазване на 

озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност; Наредба №5 за 
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управление на горските територии, собственост на общината; Наредба №7 за реда и 

условията при отглеждане на  животни на територия на общината; Наредба №12 за 

настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на 

общински жилища; Наредба №13 за общинските пазари; Наредба №14 за пожарната 

охрана; Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество; Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските 

предприятия  и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската 

част на капитала на търговските дружества; Наредба №21 за реда и условията за 

разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности; 

Наредба № 22  за рекламна и информационна дейност; Наредба №23 за управление на 

отпадъците; Наредба №24 за изграждане на общодостъпна среда; Наредба №25 за 

гробищния парк; Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги;  Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и 

преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите 

възпоменателни знаци; Наредба № 28 за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет. Управление на общинския дълг; Наредба № 30 за движението 

на превозните средства ; Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци;  

Наредба № 32 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване 

или премахване на строежи или части от тях ; Наредба № 33 за управление на 

общинските пътища на територията на община Казанлък; Наредба № 34 за условията и 

реда за финансово подпомагане дейността  на спортните клубове.  

Правилници:  Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – 

Казанлък; Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ към Община Казанлък; 

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник  на Община 

Казанлък (загл. пром. с Решение № 106/15.12.2008 г.). 

Община Казанлък работи успешно в партньорство с редица неправителствени 

организации (общо 127 на територията на общината), фондации и представители на 

бизнеса. Активните НПО работят основно в сферите на социалната дейност, култура и 

изкуство, младежки дейности, спортна  и обществена дейност.  Общината е член на 

Националното сдружение на общините в Република България 
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1.6.2. Международно сътрудничество  

Община Казанлък традиционно поддържа интензивни контакти с редица 

международни партньори. В основата на международното сътрудничество стоят 

дългогодишни връзки с побратимените и партньорски на общината градове, с които са 

създадени условия за разширяването на побратимяването и с трети градове от различни 

части на света. 

Община Казанлък е побратимена със следните градове: град Надканижа (Унгария – от 

1970 г.), град Верия (Гърция – от 1980 г.), град Кремона (Италия – от 1982 г.), град 

Сент-Ерблен (Франция – от 1986 г.), град Кочани (Македония – от 1994 г.), град 

Търговище (Румъния – 1995 г.), град Фукуяма (Япония – от 1995 г.), град Толияти 

(Руска федерация – от 1995 г.), град Грас (Франция – от 2004 г.), град Мунаката 

(Япония – от 2010 г.) и град Дзинан (Китай – от 2012 г.). 

В рамките на установените контакти през годините са реализирани 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 и 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. 

 

1.6.3. Устройство на територията 

Община Казанлък  включва 20 населени места, от които 3  града. 

Общината има разработен и приет Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на град Казанлък 2020 г. Прилагането му ще допринесе допълнително за 

положителното развитие на градската среда в определените зони за въздействие. 
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В процес на разработване е Общ устройствен план на територия с изявено културно 

историческо наследство “Долината на Тракийските Владетели” включващ 12 населени 

места от общината: гр. Казанлък, гр.Шипка, гр.Крън и селата Шейново, 

Хаджидимитрово, Ясеново, Голямо Дряново, Енина, Копринка, Дунавци, Овощник и 

Бузовград.    

Има  изготвено частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на град Казанлък 

с включване на части от землището на град Казанлък (изходите към град София, язовир 

"Копринка", град Стара Загора, град Шипка, с. Енина , с. Бузовград и кв. "Минерални 

бани"). 

Една част от населени места имат разработени подробни устройствени планове. 

Предстои да бъде разработен и общ усройствен план на община Казанлък 

1.6.4. Общински бюджет  

През периода 2010-2012 г. приходите в община Казанлък се увеличават като от 29.8 

млн.лв. през 2010 г. достигат до 31.9 млн. лв., бележейки ръст от 7.0 %. Общите 

приходи на общината се формират от собствени приходи и от получени трансфери от 

централния бюджет  (ЦБ). От своя страна, неданъчните приходи заемат основен дял в 

собствените приходи на общината – 64.5 % през 2012 г. запазвайки високия си темп  на 

нарастване.  Като цяло, през трите години собствените приходи са нараснали 59.7 %.  

Табл. 29: Приходи на община Казанлък за периода 2010-2012 г. (лв.) 

Приходи  
2010 г. 2011 г. 2012 г.  

План  Изпълн. План  Изпълн.  План  Изпълн.  

I. Собствени приходи 10015957 6607442 8988563 9351827 12516343 10550869 

1. Данъчни приходи 2720489 2877391 2894527 3366444 3283000 3748037 

2. Неданъчни приходи 7295468 3730051 6094036 5985383 9233343 6802832 

II. Взаимоотношения с централния 

бюджет 
22356079 22340275 22542052 22541509 23261244 23261187 

1. Получени трансфери 22356079 2340075 22542052 22541509 23261244 23261244 

2. Възстановени трансфери 0 0 0 0 0 -57 

III. Трансфери -204235 383495 458380 2032412 -273817 -193920 

IV. Времеви безлихвени заеми   -18508101 0 23749 -80000 -7020 

V.Финансиране на дефицит/излишък 0 1736921 0 -2003888 -1307502 880262 

Всичко приходи  34095531 29762893 33985154 32564474 35249155 31873841 

Депозити и средства по сметки  0 0 0 0 0 0 

Всичко приходи, с вкл. Депозити и 

средства по сметки 
34095531 29762893 33985154 32564474 35249155 31873841 

Източник: Общинска администрация Казанлък 
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В периода 2010 -2012 г. разходите на община Казанлък са нараснали с 7.1 % - от 29.8 

млн. лв. през 2010 г. на 31.9 млн. лв. през 2012 г. Основен дял в общите разходи в 

бюджета на общината имат текущите разходи, като техният дял през 2010 г. е  94.9 % и 

през 2012 г. (91.3 %). Разходите за субсидии заемат относително малък дял в общите 

разходи на общината 2.2 %, като в същото време отчитат минимално увеличение  със 

0.7 % през 2012 г., в сравнение с 2010 г. Значително увеличение отчитат капиталовите 

разходи в бюджета на общината – 90.0 % в периода 2010 -2012 г., в резултат на което 

относителният им дял в общите разходи от 3.7 % през 2010 г. нараства на 6.5 % през 

2012 г.  

Табл. 30: Разходи на община Казанлък за периода 2010-2012 г.  (лв.) 

Разходи 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

План  Изпълн. План Изпълн. План  Изпълн. 

I. Разходи 27613161 27970756 28784742 28322173 29841210 29095364 

II. Субсидии 805459 702215 802244 744242 784176 706858 

III. Други 852656 0 19464 0 137117 0 

IV. Капиталови разходи 4824255 1089922 3494155 2538247 4486652 2071619 

Всичко разходи 34095531 29762893 33985154 32564474 35249155 31873841 

Разходи за ДД  20781306 19757896 21295847 20485128 20857330 19635995 

Общо разходи 34095531 29762893 33985154 32564474 35249155 31873841 

Източник: Общинска администрация Казанлък 

 

В заключение, анализът на бюджетите на община Казанлък  за периода 2010-2012 г. 

показва, че въпреки трудностите в резултат на икономическата криза, поставящи 

редица ограничения върху развитието на местната икономика, което има негативно 

въздействие и върху общинския бюджет, общината разполага със солидна база за 

реализация на Общинския план за развитие в периода 2014-2020 г. – както за съ-

финансиране на проекти, по които основните средства ще бъдат привлечени от 

Европейските финансови инструменти, така и за собствени инвестиции за 

изпълнението на заложените в плана приоритети. 

1.7. Синтезиран анализ (SWOT) 

SWOT анализът е връзката между аналитичната част и стратегическата част на 

настоящия документ. Прилагането на този аналитичен инструмент позволява: пределно 

синтезирано представяне на една комплексна картина на общината; изграждане на 

предварителна представа за решимостта на разкритите проблеми; насочване към 

приоритетните сфери на развитие; насочване към приоритетните проблеми за 

решаване. 
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Въз основа на аналитичната част авторският колектив предлага следния  SWOT анализ: 

Териториална структура, природни ресурси 

Силни страни Слаби страни 

Стратегическо географско положение 

на общината; 

Развита селищна мрежа с добре изя-

вен и лесно достъпен център;  

Благоприятно съчетание от 

минерални води, умерен климат, 

разнообразен релеф и водни площи, 

обуславящи трайно развитие на 

туризъм и рекреация; 

Благоприятни почвено-климатични 

условия за екологично земеделие с 

широк профил (роза и други 

етеричномаслени култури, зърнени 

култури, трайни насаждения, 

ягодоплодни култури);  

Съхранена чистота на въздуха и 

почвите; висока лесистост, 

възможност за увеличаване на горите 

със защитни и рекреационни 

функции; 

 

Обилност на подпочвени води ; 

възможност за възстановяване на 

напоителните системи; 

Защитени територии, природни 

забележителности, атрактивни 

ландшафти; 

Благоприятно съчетание на природни 

и културно-исторически ресурси за 

развитие на екологичен, културен и 

алтернативен туризъм. 

Наличие на територии с изявена 

“периферност”; 

Непълноценна социализация и 

валоризация на  КИН; 

Слаба социализация и лошо 

стопанисване на природното 

наследство; 

Наличие на много “визуални 

замърсители” (сметища), създаващи 

лош имидж на общината; 

Неоползотворен потенциал на 

балнеолечението в с. Овощник; 

Неоползотворен туристически ресурс 

в  останалите селата; 

Общината е бедна на полезни 

изкопаеми; 

Нисък относителен дял на 

обработваемата земя (27.6 %). 

Обработваемата земя на човек от 

населението – 2.4 дка, е по-ниско от 

средното за областта  – 6.6 дка/човек; 

Неоползотворени възможности за 

напояване, разрушени напоителни 

системи; 

 

Възможности Заплахи 

Подобряване състоянието на РПМ и 

общинските пътища на територията 

на общината; 

Създаване на атрактивни регионални 

туристически продукти; 

Липса на достатъчно финансови 

средства за подобряване състоянието 

на пътната мрежа;  

Недостиг на финансови средства за 

ефективно използване на природните 

ресурси и опазване на околната 



 
109 

 среда; 

Засилване на засушаванията в 

резултат от евентуални промени в 

климата;  

Човешки ресурси и социално развитие 

Силни страни Слаби страни 

Наличие на добър демографски 

потенциал – по количество и 

качество; 

Относително добри демографски 

параметри - в гр. Казанлък; 

Концентрация на население с висока 

квалификация и образование в 

центъра; 

Висока професионална квалификация 

и опит във всички сектори на 

икономиката (гр.  Казанлък); 

Дейна общинска администрация, 

много и важни реализирани проекти 

по Оперативните програми; 

Равнището на безработицата е по 

ниско от средната за страната; 

Изградена образователна система с 

оборудвани училища и 

преподаватели с висока 

квалификация, висока степен на 

обхванатост; 

Добре развита социална 

инфраструктура, адекватна на 

образователните, здравните, 

културните и други потребности на 

населението; 

Адекватна общинска политика към 

лица в неравностойно положение – 

инвалиди, самотни възрастни лица и 

др.; 

Богат културен календар, възможност 

за включване в анимация на 

туристически продукти; 

Отрицателен естествен  и механичен 

прираст на населението на общината 

през последните години; 

Миграция на младите хора в други 

страни и региони на България; 

Намаляване на броя  на младите хора; 

Задълбочаване процеса на 

застаряването в малките села; 

Увеличаване на неграмотните лица 

предимно сред ромското население;  

Намаляване на общия брой на заетите 

лица; 

Увеличаване на безработните без 

специалност и с нисък образователен 

ценз; 

Проблемът с трудовата реализация на 

младите хора е един от най-острите 

на пазара на труда; 

Наличие на слети паралелки в някои 

селски училища – предпоставка за 

ниско качество на образованието; 

Несъответствия между получаваното 

образование, квалификация и 

специализация и потребностите на 

пазара на труда; 

Липса на академичен център. 
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Наличие на социална инфраструктура 

с надобщински функции – 

многопрофилна болница, 

професионални училища, музеи, 

театър, спортни съоръжения. 

Възможности Заплахи 

Модернизиране и доизграждане 

системата на здравеопазването и 

спортната база; 

Развитие на спорта и разширяване на 

кръга от спортни дейности; 

Създаване на косвени предпоставки 

за задържане на население – чрез 

привлекателни работни места и 

осигурени жилища; 

Засилване ролята на опорните 

центрове, чрез концентрация на 

обслужващи функции. 

Бързото застаряване на населението; 

Засилен отрицателен естествен 

прираст; 

Масова емиграция на младите 

генерации; 

Опасност от демографски срив и 

обезлюдяване на малките населени 

места; 

Недостатъчен капацитет и ресурси за 

неутрализиране на причините за 

демографския колапс. 

Общинска икономика 

Силни страни Слаби страни 

Многоотраслова структура на 

икономиката, балансирана с 

потенциала на природния комплекс; 

Добре изградена инженерно-

транспортна, пътно-комуникационна  

инфраструктура; 

Изграден “имидж” на индустриален 

център с възможности за 

високотехнологични производства; 

Заявени и реализирани намерения за 

технологично обновяване и 

нарастване на производствата; 

Стабилно нарастване на 

относителния дял на услугите ; 

Голям дял на МСП - предпоставка за 

по-голяма адаптивност и гъвкавост; 

Нарастването на размера на 

акумулираните преки чуждестранни 

инвестиции;  

Постигнати са добри резултати в 

Ограничен и слабо използван 

потенциал за НИРД и сътрудничество 

с бизнеса; 

Нисък дял на иновациите, ограничен 

капацитет, липса на стимули; 

Загуба на пазари и външнотърговски 

връзки; 

Няма стопански структури с 

капацитет за тласък в развитието и 

обновяването на общинската 

икономика; 

Амортизирани производствени зони, 

непривлекателни за нови инвестиции; 

Разминаване между предлагана и 

търсена квалификация в пазара на 

труда; 

Нестабилни стопански структури в 

селското стопанство; ниско равнище 

на научното обслужване; 

Не се използва пълноценно големият 
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усвояването на средства от 

европейските фондове; 

Възможност за развитие на 

конкурентен аграрен сектор, в т.ч. 

биологично земеделие и хранително-

вкусова промишленост;  

Възможност за изграждане на 

съвременни животновъдни ферми; 

Възможност за възстановяване на 

напоителните системи и 

напоителните полета; 

Наличие на  Институт по розата и 

етерично-маслените култури с 

дългогодишен опит и дейност в тази 

област; 

Традиции в производството на 

етерично-маслени култури. 

Разширяване на площите от етерично 

маслени култури; 

Възможност за създаване на масиви 

от трайни насаждения, в т.ч. 

ягодоплодни ; 

Наличие на производствени  

мощности за обработка на 

селскостопанската продукция; 

Възможност за интегриране на 

аграрния сектор с туризма – по линия 

на потребление на продуктите, 

инфраструктурите, експонирането на 

ферми и технологии (като част от 

познавателен туризъм по специални 

интереси и рекреация). 

потенциал на аграрната наука и 

практика в общината; 

Труден достъп до кредити за 

дребните земеделски производители; 

Туристическият потенциал е 

неоползотворен – липсват атрактивни 

продукти; 

Съхраняването, социализирането и 

валоризирането на КИН изостават; 

Все още липсва цялостна рекламна, 

маркетингова и информационна 

система на туризма в общината. 

 

Възможности Заплахи 

Подобряване на бизнес 

инфраструктурата и услугите; 

Конкурентноспособно  развитие на 

малките и средни предприятия; 

Привличане на чуждестранни 

инвестиции; 

Защита на местните производители 

от нелоялна конкуренция – от внос, 

Продължаващо влияние на 

световната икономическа криза; 

Неблагоприятна бизнес среда, поради 

високи данъци, бюрокрация, и „сива 

икономика”; 

Нарастващо несъответствие между 

развиващото се търсене на пазара на 

труда и учебно-професионалната 
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от местни и чужди фирми; 

Активен маркетинг на културния и 

туристически продукт; 

Социализация и интерпретация на 

тракийското наследство;  

Предложение пред ЮНЕСКО за 

включване на Долината на 

тракийските царе като обект в 

Списъка за световно културно 

наследство;  

Създаване на регионална 

туристическа асоциация и общинска 

стратегия за развитие на туризма; 

Повишаване капацитета за усвояване 

на средствата от структурните 

фондове на ЕС; 

Възстановяване на напоителните 

системи; 

Изграждане на преработвателни 

предприятия за селскостопанска 

продукция; 

подготовка на кадрите; 

Закриване на предприятия, в т.ч. и 

приватизирани; 

Непосилни изисквания/стандарти за 

МСП (от ЕС); 

Влошена финансова среда за 

земеделието – премахване на 

директните плащания за притежавани 

и обработени площи. 

Техническа инфраструктура и екология 

Силни страни Слаби страни 

Наличие на два първокласни пътя и 

две главни жп линии,осигуряващи 

лесен достъп до всяка част от 

страната; 

Добри транспортни комуникации с 

изявените центрове Стара Загора и 

Пловдив; 

Всички населени места са 

водоснабдени, без режим на 

водоснабдяване;  

Наличие на ПСОВ;  

Добре развита елекроенергийна 

мрежа; 

Добра използваемост на ВЕИ – 

изградени ВЕЦ, ВтЕЦ и ФтЕЦ;  

Град Казанлък е газифициран; 

Наличие на телецентрове в 

Амортизирана водопроводна мрежа;  

Недостатъчно изградена 

канализационна мрежа; 

В някои села отпадъчните води се 

събират в септични ями и незаконни 

канализации; 

Ограничен достъп до Интернет в 

някои малки населени места;  

Съществуват нерешени проблеми по 

отношени на замърсяването на 

въздуха и качеството на ВиК 

инфраструктурата; 

- Продължаващо замърсяване на 

въздуха от „ Габровница” АД – с. 

Горно Сахране; 

- Неизградено регионално депо за 
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кметствата; 

Община Казанлък е с относително 

добро състояние на околната среда; 

Високите части на общината са 

практически незасегнати от 

индустриалното замърсяване; 

Предприети са и са реализирани 

мерки за опазване на околната среда- 

изградени са ГПСОВ и 

пречиствателни станции към по-

важните производствени 

предприятия. Високо качество на 

осигурените за гр. Казанлък питейни 

води. 

отпадъци; 

- Високо ниво на шум по централните 

улици на гр. Казанлък; 

- Значително по- нисък дял на 

обектите от НЕМ в сравнение със 

средното ниво за страната. 

 

Възможности Заплахи 

Поддържане на общинската пътна 

мрежа чрез кандидатстване за 

финансиране по Оперативните 

програми; 

Прилагане на мерки по ЕЕ и развитие 

на общинска ИК инфраструктура 

чрез проекти по ОПРР; 

Развитие на ВиК мрежите чрез 

кандидатстване за финансиране по 

ОПОС; 

Модернизация на водопроводната 

мрежа; 

Изграждане на канализация в селата; 

Разширяване на газоснабдителната 

мрежа и газоснабдяване на другите 

населени места; 

Продължаване на започналата 

газификация; 

Реконструкция и модернизация на 

съществуващата ГПСОВ и 

индустриални ПСОВ в гр. Казанлък; 

Завършване на регионалното депо за 

отпадъци; 

Детайлно проучване на местното 

биоразнообразие с цел 

природозащита и развитие на 

екотуризъм.  

Продължаващ финансов дефицит за 

развитие и поддържане на 

общинската пътна мрежа; 

Продължаваща концентрация на 

внимание и средства главно в 

областния център ; 

Недостиг на финансови средства за 

реализиране на екологични проекти; 

Увеличаване на загубите на 

питейната вода поради забавяне 

модернизацията на водопроводната 

мрежа; 

Влошаване на околната среда поради 

отсъствието на канализация в селата;  

Създаване на незаконни сметища; 

Задържане на високото шумово ниво 

в гр. Казанлък; 

Рискове от природни бедствия. 
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2. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2014–2020 г.  

Предпоставки за формулиране на стратегическата рамка за развитие на община 

Казанлък за периода 2014-2020 г. 

Стратегическата рамка е съобразена с изискванията на националното законодателство 

за регионално развитие и се основава на следните принципи и аргументи: 

- Стратегическата рамка отчита резултатите от извършения социално-икономически 

анализ и SWOT-анализ и генерираните изводи за тенденциите в развитието, 

текущото състояние и бъдещия потенциал за развитие на община Казанълк; 

- Стратегическата рамка за развитие на община Казанлък отчита и целите на 

европейската кохезионна политика и приоритетите за развитие на регионите на ЕС, 

определени със Стратегията „Европа 2020”, Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и 

с други общоевропейски документи на политиката на сближаване. Стратегическата 

рамка е обвързана с националните цели и приоритети на основополагащите 

стратегически документи за развитие на страната през новия програмен период и 

осъществява преноса на тези цели към конкретната територия на ЮИР, област 

Стара Загора и нейните проблеми -Национална програма за развитие „България 

2020”, Национална програма за реформи 2011-2015 г., Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България 2012-2022 г., Националната концепция 

за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., както и различни секторни 

стратегии и политики; 

- Стратегическата рамка на общинския план  за развитие отразява основните насоки и 

акценти на трите основни фонда на ЕС – ЕСФ, ЕФРР, КФ, за периода 2014-2020 г., 

които се запазват почти непроменени в сравнение с настоящия програмен период; 

- Отчита новите акценти формулирани от МРРБ; 

- Отразява стратегическата рамка на новия Регионален план за развитие на ЮИР  

2014-2020 г., както и на новата Областната стратегия за развитие на област Стара 

Загора 2014-2020 г.; 

- Отчита вижданията за местната общинска власт, на специалисти, обществени 

организации и НПО  относно приоритетите пред развитието на общината. 

Стратегическата част е съобразена с Регионалният план за развитие на Югоизточен 

район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. който е документ за стратегическо планиране, 
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като отчита специфичните характеристики и потенциала на района, определя 

средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно 

развитие в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално 

развитие и другите структуроопределящи политики. Регионалният план за развитие 

определя необходимостта от реализация на дейности в различни сектори, създаване на 

по-добри условия за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално 

развитие и преодоляване на съществуващите междурегионални и вътрешнорегионални 

диспропорции.   

Изведените от регионалния план за развитие на ЮИР стратегически цели  са следните:  

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване на ЮИР на междурегионално (с 

другите райони от ниво 2 в страната) и вътрешнорегионално (между областите в 

рамките на района от ниво 2) ниво посредством използване на собствения потенциал на 

района в условията на щадящо околната среда развитие;  

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните 

неравенства в ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и подобряване на социалната 

инфраструктура;  

Стратегическа цел 3: Развитие и подобряване на териториалното сближаване на ЮИР 

чрез използване на различните форми на териториалното сътрудничество – 

трансгранично, транснационално и междурегионално; 

Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие на ЮИР чрез укрепване на 

градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в 

населените места. 

Стратегическата част е съобразена и с Областната стратегия за развитие на област 

Стара Загора  от ниво 3 за периода 2014-2020 г. който е документ за стратегическо 

планиране, като отчита специфичните характеристики и потенциала на областта, 

определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано областно и 

местно развитие.   

Изведените от Областната стратегия за развитие на област Стара Загора 2014-2020 г.  

стратегически цели  и приоритети са следните:  
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Стратегическа цел 1: Доближаавне до средните равнища на развитие в ЕС чрез 

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

тихническата инфраструктура; 

 

Приоритет 1: Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 

обновяване и повишена конкурентоспособност; 

Приорите 2: Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща 

условия за растеж и повишена ефективност на областната икономика; 

Стратегическа цел 2: Намаляване на между-ощинските неравенства чрез 

мобилизиране на местните русурси социално сближаване;  

Приоритет 3: Подобряване на качествата на жизнената среда и социалните услуги; 

Приоритет 4: Опазваен на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за 

устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност; 

 

Стратегическа цел 3: Подобряване на координацията и партньорството при 

изпълнение на плановите документи, развитие на проектен капацитет.  

Приоритет 5: Стимулиране на вътрешното и външно сътрудничество и партньорство; 

Приорите 6: Повишаване на административния капацитет.  

 

Визия и Главна цел  

Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на  развитие на община 

Казанлък за конкретния планов период 2014 – 2020 г., използвайки местните природни, 

социални и икономически потенциали, чрез формулиране на политическа и 

стратегическа рамка с цел устойчиво усвояване на тези потенциали и валоризация на  

предимствата на общината.  

През периода на действие на настоящият общински план за развитие и особено през 

последните години се увеличиха предизвикателствата и заплахите в европейски, 

национален и регионален мащаб вследствие  на глобализацията, икономическата криза, 

демографския упадък, климатичните промени, енергийната зависимост, рискът от 

възможната загуба на биоразнообразие и на природно и културно наследство. 
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Независимо от новите реалности, предизвикателства и заплахи, общата представа за 

желаното бъдещо развитие на общината следва да носи позитивни представи и мечти 

за: „устойчиво развитие”, „икономически растеж и заетост”, „подобрено качество на 

живот”, „запазено и валоризирано природно и културно наследство”. В такава насока е 

формулирана визията за развитие на община Казанлък. При формулиране на визията са 

взети предвид изводите от социално-икономическия анализ, изявените проблеми и 

потенциали за бъдещото развитие в общината.Тя съдържа представата за бъдещо 

динамично, устойчиво и хармонично развитие на общината. В такава насока е 

формулирана визията за развитие на община Казанлък в периода 2014–2020 г.: 

 

 

Визия 2014-2020 г. 

Община Казанлък ще се развива като утвърден промишлен център от 

национално значение, център на Долината на Тракийските Владетели 

и Розата, с реализиран потенциал за интелигентен растеж, с 

подобрен жизнен стандарт, привлекателно място за живот, бизнес, 

инвестиции и туризъм, съхранена природна среда, традиции и 

култура. 

 

 

Освен синтезираната представа (визията), база за формулирането на стратегическия 

пакет от цели в ОПР за периода 2014 – 2020 г. са и постановките на стратегически 

планови документи на ЕС и България: 

- Превръщане на районите в по-атрактивни места за живеене и работа чрез 

подобряване на транспортната им свързаност, повишаване на заетостта, нивото и 

качеството на образованието, на здравеопазването, на услугите, както и съхраняване 

на природното им равновесие и културната им идентичност; 

- Съчетаване на икономическите цели в развитието с опазването на качествата на 

околната среда; 
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- Третиране в единство и като добавена стойност на развитието на екологичните, 

ландшафтните и културните ценности; 

- Изясняване на степента на уязвимост по отношение на глобализацията, 

демографските промени, климатичните промени, енергийната зависимост; 

- Насърчаване и подкрепа за развитие на икономика на знанието и иновациите; 

- Засилване на териториалното измерение в стратегиите и плановете за развитие; 

- Поддържане на балансирана полицентрична мрежа от градове-центрове и 

подобряване на взаимодействието им със заобикалящите ги селски територии; 

- Постигане на пространствена свързаност чрез подобряване на транспортната и 

другите инфраструктури, гарантиращи равностоен достъп до здравеопазване, 

образование, високоскоростен интернет и енергийни мрежи. 

Настоящият план определя общата рамка и насоките за развитие на община Казанлък. 

Той е съобразен с целите и приоритетите на актуалната политика за сближаване на ЕС, 

както и с целите и приоритетите, залегнали в по-висшите документи за регионално 

развитие – НСРР 2012-2022 г., НКПР 2013-2025 г., РПРЮИР 2014-2020 г. и ОСР Стара 

Загора  2014-2020 г. В съответствие с оценения собствен потенциал и възможностите за 

развитие на общината, в плана са изведени цели и приоритети, насочени към постигане 

на устойчив икономически растеж при щадящо използване на ресурсите и поддържане 

на екологичното равновесие, както и балансирано социално развитие. 

В целите на плана е заложена идеята за постигане на координация и допълняемост на 

секторните политики в рамките на общината. За реализацията на целите и приоритетите 

на плана е необходимо ефективно участие на всички заинтересовани страни и 

партньори, както и осигуряване на публичност, прозрачност и информация.  

Целите и приоритетите на общинския план за развитие отразяват спецификата на 

община Казанлък и същевременно интерпретират новата европейска и национална 

политическа рамка за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

Търсено е и съдържателно покритие на тематичните цели от общия европейски 

регламент, върху които фондовете на Общата стратегическа рамка на ЕС ще фокусират 

подкрепата си за следващия планов период: 
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За постигане на „интелигентен растеж”: 

Научноизследователска дейност, технологичното развитие и иновации; 

Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии; 

Повишаване на конкурентоспособността на МСП, вкл. и на аграрния сектор. 

За постигане на „устойчив растеж”: 

Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори; 

Адаптация към изменението на климата, превенция и управление на риска; 

Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; 

Устойчив транспорт, премахване на дефицитите във всички основни мрежови 

инфраструктури. 

За постигане на „приобщаващ растеж”: 

Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; 

Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността; 

Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот; 

Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация. 

Във връзка с тези тематични цели Планът за развитието на общината, като отчита 

собствената областна специфика и индивидуалност, е насочена към следните 

приоритетни направления: 

- Подобряване на бизнес средата за привличане на инвестиции за технологично 

обновяване и разширяване на производствения сектор; 

- По-активно внедряване на иновации в производството, като се подпомага 

сътрудничеството между образователните институти, изследователските и 

развойните звена и бизнеса 

- Подпомагане на малкия и средния бизнес; 

- Подобряване на ВиК мрежа; 

- Стимулиране активното развитие на дейностите и услугите, свързани с туризма 

и балнеолечението, спорта и спортната инфраструктура; 
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- Постигане на енергийна ефективност в производството, бита и транспортния 

сектор, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и стимулиране на 

нисковъглеродна местна икономика; 

- Подобряване на публичните електронни услуги и електронния пазар, както и 

осигуряване на широколентов достъп за хората и фирмите; 

- Подобряване на общинския трудов пазар чрез стимулиране на трудовата 

мобилност, младежката заетост, професионално-образователните системи, 

формите за квалификация и преквалификация и учене през целия живот; 

- Подкрепа на социалната интеграция, намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване на непривилегированите групи от населението; 

- Подкрепа за оптимизиране и повишаване качеството на системата на 

здравеопазване и социални услуги, за подобряване образователната система и 

съхраняване и развитие на културата, културното наследство и културните 

институции; 

- Отчитане на глобалните екологични цели и включване на мерки за опазване и 

поддържане на природното равновесие, както и мерки, насочени към 

адаптирането на общинската територия към климатичните промени; 

- Отчитане ролята на град Казанлък като един от основните центрове на 

развитието и прилагане на подходи за  интегрирано градско развитие и за 

решаване на проблеми в развитието на прилежащите селски територии; 

- Издигане ролята на град Казанлък и повишаване значението му като 

урбанистичен център от трето йерархично ниво в Югоизточен район  и 

конкретно в област Стара Загора; 

- Подобряване на териториалната свързаност и подкрепа за социално, 

икономическо и пространствено сближаване между общинския център и 

съставните селища; 

- Реализиране на трансгранични и междурегионални инициативи, включително 

чрез публично-частно партньорство и разширяване на достъпа до източници на 

финансиране.  

Структурата на новия план съдържа 5 йерархични нива на стратегическата си част: 

главна цел, стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки.  
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 Главната стратегическа цел на развитието на общината за периода до 2020 г. е : 

Постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически растеж 

и подобряване качеството на жизнената среда на основата на разполагаеми 

ресурси и потенциали на територията. 

 

Главната цел е формулирана в съзвучие с определената визия за желаното развитие на 

общината като органично пространство от областната и националната територия, 

реализиращо динамично и устойчиво развитие с подобрено качество на живота и 

съхранена идентичност на природното и културното наследство. В целта е заложено 

постигането на просперитет и устойчиво развитие във всички сфери - в 

икономическата, в социалната и в екологическата сфера, както и в пространствената 

структура на общината. 

Реализирането на Главната цел трябва да стане в условията на тясно взаимодействие и 

партньорство между местните власти, бизнеса и НПО, образователните и научните 

организации. Това следва да се осъществи на базата на широко подкрепени и адекватни 

стратегически цели, приоритети и мерки. Ефективното използване на местния 

потенциал и максималното оползотворяване на ресурсите по донорските фондове и 

програми от новия планов период 2014-2020 г., е основният залог за успех. 

Основните принципи, върху които се основава стратегическата рамка за развитие на 

община Казанлък, продължават да са: 

- Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на плановите намерения; 

- Координация вътре и между управленските звена на всички равнища, носещи 

отговорността за постигане на очакваното състояние на общината към плановия 

хоризонт – 2020 г.; 

- Концентрация на усилията, човешките и финансовите ресурси за осъществяване на 

набелязаните в плана цели; 

- Обвързване и интегритет на действията, заложени в различните общински планови 

документи; 

- Отвореност за допълнения и адаптивност на общинския план за развитие към 

променящите се условия на средата, в която се реализира. 
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Главната цел за устойчиво и комплексно развитие на общинската общност е 

декомпозирана в следните четири стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Превръщане на общината  в по-добро място за живеене и 

работа; балансирана конкурентноспособна общинска икономика с акцентиране 

върху иновации и икономика на знанието, съчетано  с ефективно развитие на 

туризма 

Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на 

социалните неравенства 

Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие; 

Стратегическа цел 4: Увеличаване капацитета на общинската администрация за 

координиране на институции, проекти и програми 

 

Стратегическа цел 1: Превръщане на общината  в по-добро място за живеене и 

работа; балансирана конкурентноспособна общинска икономика с акцентиране 

върху иновации и икономика на знанието, съчетано  с ефективно развитие на 

туризма 

Община Казанлък има доказани възможности за интензивно развитие на икономика, 

базирана на диверсифицирана индустрия, модерен аграрен сектор, добра достъпност и  

качествен човешки ресурс. В допълнение, общината има значителни, но 

неоползотворени ресурси за развитие на туризъм. Първата стратегическа цел е 

насочена към стимулиране на икономическото развитие чрез активизиране на 

собствените ресурси и съхраняване на собствената специфика. Особено важно е и 

привличането на свежи инвестиции, включително чуждестранни. Не по-маловажно е 

привличането и задържането на квалифицирани кадри, чиито образование и умения 

съответстват с потребностите на бизнеса. Предвижда се подкрепа за МСП 

(стратегическа опора на местната икономика) чрез подобряване на инфраструктурата в 

техните локализации, както и за развитие на нови бизнес модели и иновации. 

В резултат от постигане на тази цел, община Казанлък ще има мощна индустрия, 

устойчив туризъм и ефективно селско стопанство. Така общината ще се превърне в по-

добро място за живеене и работа. 



 
123 

Тази цел се подкрепя от два взаимно-свързани приоритета. Първият е насочен към 

повишаване на икономическата конкурентоспособност, технологично обновяване, 

насърчаване на научноизследователската и иновационна дейности, създаване на 

привлекателна бизнес среда и подкрепа за МСП, използващи местния потенциал. 

Вторият приоритет е насочен към развитие на потенциала на туризмът и най-вече 

развитието на устойчив туризъм, базиран на  културно и природно наследство.  Целта е 

постигане на необратим процес към превръщането на Община Казанлък в културно-

историческа столица на България, център на международен културен и фестивален 

туризъм. 

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 

обновяване и повишена конкурентоспособност 

Този приоритет покрива тематичните цели 1,2 и 3 от общата стратегическа рамка на 

ЕС, насочени към постигане на „интелигентен растеж”.  

Индустрия 

Специфична цел 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологично 

обновяване и иновации 

Изпълнението на тази специфична цел ще осигури условия за икономически растеж и 

конкурентоспособност. Реализацията ще бъде подкрепена от новата Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен растеж" с шестте си приоритетни оси: 

научни изследвания и технологично развитие, образование за реална заетост, 

мобилност и предприемачество, учене през целия живот, образователна среда за 

активно социално приобщаване, образователна и ИКТ инфраструктура, 

транснационално сътрудничество. Директна подкрепа ще бъде насочена и от ОП 

„Иновации и конкурентоспособност”. 

Мярка 1.1.1: Подкрепа за ново технологично развитие и иновации 

Дейности/проекти: 

- Завършване на проектите започнати от миналия програмен период  

- Стимулиране въвеждането на пазарно-ориентирани технологични проекти; 

- Подкрепа на публично-частните партньорства при трансфер на технологии; 

- Иновации и технологии за стартиращи фирми и МСП; 
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- Иновации за енергийна ефективност и опазване на околната среда. 

Мярка 1.1.2: Развитие на информационно общество 

Дейности/проекти: 

- Изграждане на инфраструктура на информационното общество; 

- Изграждане на широколентови комуникационни мрежи; 

- Подобряване достъпа до и развитието на онлайн публични и бизнес услуги; 

- Подкрепа на усилията на всички заинтересовани страни и организации в развитието 

на информационното общество и осигуряване достъп до информация за текущите 

инициативи на всички участници в ИКТ общността; 

- Разработване на съдържание на услугите и техните приложения на местно ниво, в 

т.ч. и за отдалечените от общинския център населени места; 

- Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно използване на 

информационните и комуникационни технологии; 

- Развитие на умения в населението, свързани с информационните технологии; 

- Въвеждане на информационни и комуникационни технологии във всички нива на 

образованието. 

Специфична цел 1.2. Създаване на привлекателна бизнес среда, изграждане на 

инфраструктура, свързана с бизнеса 

Изпълнението на тази специфична цел ще получи основна подкрепа по ОП „Иновации 

и конкурентоспособност”. Значителен тласък в реализацията ще осигурят схемите за 

ПЧП и директни частни инвестиционни инициативи. 

Мярка 1.2.1. Обновяване на съществуваща и изграждане на нова техническа 

инфраструктура в индустриалните зони - гр. Казанлък 

Дейности/проекти: 

- Подобряване на инфраструктурата в индустриалната зона на град Казанлък; 

- Рехабилитация на инфраструктура свързана с бизнеса гр. Казанлък. 

- Изготвяне на проучване за реализуемост  - за потребностите от бизнес инкубатор и 

неговото устойчиво съществуване; 
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- Изграждане на Общински бизнес център и складова база. 

Мярка 1.2.2. Подкрепа за малкия и средния бизнес 

Дейности/проекти: 

- Анализ на нуждите, проблемите и възможностите за подкрепа от страна на 

общината; 

- Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински 

проекти; 

- Намаляване на административните бариери, лицензионни и разрешителни режими 

за развитие на бизнеса; 

- Осигуряване на информация за възможностите за финансиране по донорските 

фондове на ЕС; 

- Насърчаване стартирането на бизнес - правни консултации, обучение, за достъп до 

информация, асистиране за издаване на разрешителни, достъп до площ за стопанска 

дейност; 

- Създаване на мобилно продуктово изложение на МСП от община Казанлък – 

„Произведено в Казанлък”; 

- Подпомагане участието на МСП в панаири в България и чужбина. 

Мярка 1.2.3: Създаване на регионални клъстери и мрежи в хранително-вкусовата 

промишленост и туризма 

Базата на аграрни суровини и съответната преработвателна индустрия са местен ресурс 

и потенциал за развитие. Целта е да се стимулират вертикалните интеграционни 

процеси между интензивните производства и съответните преработващи мощности, за 

да се затворят ефективни производствени вериги с конкурентни крайни продукти и 

много нови работни места. Крайната цел е създаване на устойчиви клъстери, 

задържащи в максимална степен принадената стойност в територията на общината. 

Дейности/проекти: 

- Иницииране на програми за създаване и развитие на клъстери. Подкрепа и 

насърчаване за създаване на клъстери: хранително-вкусова промишленост и 

туризъм; 
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- Организиране на партньорства между централните власти, общината, местния 

бизнес, местните и национални свързани организации за стартиране и укрепване на 

клъстера; 

- Насърчаване развитието на специализирана инфраструктура, обслужваща 

клъстерите – технологична, информационна, финансова; 

- Подкрепа на организационните структури на клъстерните организации. 

Мярка 1.2.4: Повишаване на инвестиционния интерес към община Казанлък 

Дейности/проекти: 

- Разработване на инвестиционен профил на община Казанлък  целта е  да се 

идентифицират всички положителни характеристики на територията, които да 

позволят на общината да привлече следните видове инвестиции Търсещи ресурси 

Залагащи на развитието на пазари; 

- Маркетингова реклама за извоюване и утвърждаване на имидж на община Казанлък 

като добро място за успешен бизнес; 

- Разширяване на контактите с чужди бизнес партньори, организиране и участие в 

бизнес форуми и срещи. 

Туризъм 

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

устойчив туризъм  

Този приоритет е традиционен за Казанлък. Пренесен е от стария план за развитие на 

общината. Туризмът ще продължи да бъде основно направление в усилията и на 

публичните институции, макар, че през изминалия планов период е направено много14 

както за експониране на уникалното културно наследство, така и за обогатяване на 

туристическите продукти. Идентифицирани и развити са и много ключови проекти15, 

които ще търсят финансиране и реализация през новия период – 2014-2020 г.  

                                                 
14 По-значими проекти за туризъм по ОПРР 2007-2013: Консервация и реставрация на тракийска 

гробница Крън ІІ (първи етап); Долината на тракийските царе – пътища до гробниците Голяма Арсеналка 

и Оструша; Проект „Тракийският дух – изключителна българска туристическа дестинация” на ДАТ - 

„Фестивал на тракийския дух в Долината на тракийските царе”. 
15 Разкриване на древния тракийски град Севтополис (търси финансиране – 100 млн.лв., счита се за 

нереалистичен на този етап); „Долината на розите и тракийските царе“- туристически маркетинг в 

партньорство с общините Павел баня, Карлово, Сопот, Мъглиж (0,5 млн.лв.); „Докоснати от древността“ 

– 0,46 млн.лв.; Долината на тракийските царе - реставрация, консервация, социализация и експониране на 
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Убедителен мотив за продължаване на туризма като приоритет и в новия общински 

план е солидната му защита в мандатната програма на Кмета: „Стратегическа цел на 

новата културната политика е запазване и ускорено развитие на Казанлък като 

българска община с европейски измерения и стандарти в сферата на изкуствата. 

Нейното устойчиво последователно развитие като активен, престижен културен и 

фестивален център в региона и страната, като популярна дестинация за културно-

исторически туризъм”.  

Този приоритет е насочен към продължаване на усилията за съхранение и социализация 

на богатото културно и природно наследство чрез развитие на алтернативен туризъм. В 

неговия контекст ще се създават продаваеми туристически продукти и туристически 

“новини”, ще се изгражда туристическа инфраструктура, приоритетно ще се 

благоустрояват пространствата на туристическите дестинации. Организирани публични 

намеси ще се провеждат и неинвестиционните аспекти на сектора - квалификация на 

кадри, специализирана информация, активен маркетинг, регионално и национално 

коопериране, информираност и адекватно поведение на местното население. 

Настоящите стопански резултати от сектор “туризъм” са твърде скромни. 

Възможностите за многократно увеличение са реални, но на първо време, присъствието 

на туризъм в структурата на общинската икономика би трябвало да се третира като 

създаващо имидж и подпомагащо другите сектори, а не като техен заместител или 

компенсатор. За селските райони, продаването на туристически услуги може да стане и 

осезаема икономическа опора. 

Продължават да са актуални четирите основни локализации за развитие на туризъм в 

общината: 

- В гр. Казанлък – Център за култура и туризъм, Исторически музей «Искра», 

Казанлъшка тракийска гробница, Историко-етнографски комплекс «Кулата», 

Художествена галерия –Казанлък, Литературно-художествен музей «Чудомир», 

Театър «Любомир Кабакчиев»; 

                                                                                                                                                         
тракийски гробници (търси финансиране – 5 млн.лв.); Създаване на етнографски комплекси в гр. Шипка 

и с. Енина (търси финансиране – 2,5 млн.лв.); Изграждане на инфраструктура за екотуризъм - пешеходни 

и вело-пътеки (Шипка, Енина, Крън, Овощник, яз. Копринка, Бузовград) – търси финансиране 0,4 млн. 

лв.; Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в гр.Казанлък- парк „РОЗАРИУМ”, 

лесопарк ”ТЮЛБЕТО” и връзка между двата парка чрез велоалея (5 млн.лв.); Нов Музей на розата (има 

технически проект за 2 млн.лв. в парк „Розариум”. 
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- В района на Шипка, Шейново и Крън – експониране на разкритите и проучени 

тракийски гробници; 

- В района на язовир «Копринка», с. Овощник и по поречието на река Тунджа –

тракийски град “Севтополис”, балнеоложки туризъм и рекреация; 

- В селата на общината – селски и екологичен туризъм. 

Екологизацията, естетизирането и устройването на пространствата, през които ще 

преминават и в които ще пребивават посетители/туристи са сред необходимите условия 

за успех. На помощ се включва и аграрната политика. Тя се интегрира с 

туристическата. Това е шансът на общината да създаде атрактивна среда за 

експониране и валоризиране на природни и културни ценности. Спецификата на 

възможните туристически продукти на общината предполага сравнително кратък 

престой и ограничено предлагане. Това налага коопериране (включително регионално и 

национално) за включване в мащабни продаваеми продукти. 

Специфична цел 2.1: Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на 

културно и природно наследство 

Реализацията ще бъде подкрепена от новата Оперативна програма „Региони в растеж”, 

приоритетна ос „Регионален туризъм”. Ще се финансира възстановяване, опазване, 

експониране и оборудване на атрактивни природни и антропогенни обекти, формиращи 

основа за интегрирани регионални туристически продукти. 

Разнообразяването на туристическото предлагане се търси в две насоки – обогатяване 

на културно-познавателните програми и разширяване на продуктовото меню 

(включително времево и териториално). 

В първата насока се планират следните подкрепящи мерки: 

Мярка 2.1.1: Атрактивно анимиране на продукта “културно-познавателен туризъм” 

Сегашните възможности за запълване на времето извън културно-познавателните 

програми са малко и едностранни. Затова се планират следните действия: 

- Оптимизиране на условията за опазване и експониране на културното наследство – 

програма за обновяване на експозициите и материалната база (РИМ ”Искра”, 

Художествена галерия, ЛХМ ”Чудомир”, Общинска библиотека ”Искра” и др.); 
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- Изработване на цялостно "меню за свободното време" – в обхват на различни 

изохрони и теми, както в територията на община Казанлък, така и извън нея; 

- Отреждане на подходящи терени за модерни културни и спортно-развлекателни 

обекти в гр.Казанлък и край яз. Копринка;  

- Дигитализация на културното наследство; 

- Обявяване на конкурси за инвеститори в тематични проекти за свободното време 

(атракционни заведения, тематични ресторанти и др.). 

Втората насока се фокусира във валоризиране на богатото културно наследство. 

Усилията трябва да се насочат към създаване на продаваеми туристически продукти и 

туристически “новини”. 

Мярка 2.1.2. : Развитие на единен продукт и среда за културно-познавателен туризъм 

Разпиляност, недостатъчна експонираност и хаотично предлагане в културно-

познавателните програми ще се неутрализират със следните планирани действия: 

- Актуализиране на общинската програма за опазване и експониране на 

археологическите паметници;  

- Социализация на културно-историческите обекти и развитие на “културна 

индустрия”; 

- Проект за реставрация и консервация на историческото наследство в Долината на 

тракийските владетели (включително модерна инфраструктура); 

- Реставрация и консервация на тракийски гробници в могилите „Голяма Арсеналка“, 

„Грифоните“, „Хелвеция“, „Крън II“ и на разкритите тракийски гробници край с. 

Д.Изворово и с.Бузовград; 

- Изграждане на съвременна свързваща туристическа инфраструктура между 

тракийските гробници Казанлък-Крън-Шипка; 

- Разширяване на Етнографски комплекс „Кулата“ с продължение на улицата на 

казанлъшките занаяти по ул.“Мирска“ с работещи ателиета и сувенирни магазини; 

- Устройване на пешеходни и велоалеи, свързващи експонираните обекти: Казанлък – 

Бузовград – Мегалита; Казанлък – Овощник - Аквапарк; Казанлък – Енина; 

- Разработване на реализуем проект за експониране на древно-тракийския град 

Севтополис – яз. Копринка. 
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- Разработване на проект за социализация на Мегалитния комплекс край с. Бузовград 

- трансформиране в туристически и фестивален център на тракийските обредни 

комплекси, включване в програмата „Европейски културни маршрути” на Съвета на 

Европа; 

- Подготовка на предложение за включването на Долината на тракийските владетели 

като цялостен обект в Списъка за световно културно наследство на ЮНЕСКО 

(заедно с МК); 

- Обособяване на Музея на розата като самостоятелен културен институт, обновяване 

и подобряване на достъпа; 

- Проектиране и изграждане на художествено фасадно осветление на значимите 

сградни комплекси в гр. Казанлък (проект „Звук и светлина“). 

 

Мярка 2.1.3.: Развитие на балнеотуризма 

Минералните води край с. Овощник се използват непълноценно. Територията на 

повечето експлоатационни сондажи е блокирана от частна собственост е неясни 

инвестиционни намерения. Съществуват резерви за нови сондажи и разкриване на 

инвестиционни полета за модерни балнео-бази. Мярката включва: 

- Пред-проектни проучвания за устройване на нов балнео-комплекс край с.Овощник; 

- Проучвателни сондажи за термо-минерални води; 

- Изграждане на сондажни кладенци за експлоатация на минерални води; 

- Изработване на подробен устройствен план за балнео-комплекс; 

- Маркетиране на инвестиционното поле; 

- Реконструкция на водопровод Ф200 от КА3, с. Овощник - Казанлък (4 км); 

- Изграждане на СПА център в гр. Казанлък. 

 

Мярка 2.1 4.: Валоризиране на местния фолклор 

За стимулираното съхраняване и възпроизвеждане на този духовен “гръбнак” на 

местните общности и атрактивен туристически ресурс, мярката предвижда: 

- Създаване на етнографски комплекси (“улици на занаятите”) в гр.Шипка и с.Енина; 
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- Организиране на ежегоден Панаир на местните занаяти; 

- Изготвяне на актуални програми за празничните обичаи и обреди в селата; 

- Разработване на туристически продукт “фестивален туризъм” (в т.ч. празниците на 

розата). 

 

Мярка 2.1.5: Създаване на продукт и среда за екологичен и селски туризъм 

Докато устройването на трасета в “Долината на Тракийските царе” е пряко допълнение 

към културно-познавателния туризъм, продуктите във вътрешността се планират и като 

самостоятелни. Мярката включва: 

- Проектиране и изграждане на мрежа от пешеходни и вело-пътеки - от гр. Казанлък, 

с. Копринка, яз. Копринка до местност “Гюрля”; с. Енина – връх Бузлуджа; 

- Изграждане на инфраструктура за екотуризъм (Шипка-Енина, Крън, Бузовград, 

Розово, Ясеново); 

- Създаване на местни сдружения за развитие на селски туризъм (Енина, Крън, 

Овощник, Средногорово, Черганово, Шипка); 

- Проучване, картотекиране и категоризиране на ресурсите за селски туризъм; 

- Създаване на завършен продукт за селски туризъм (включващ природно и културно 

наследство, бит и обичаи); 

- Изготвяне на инвестиционна програма за благоустрояване на средата и базата с 

потенциал за превръщане в туристическа локализация. 

 

Мярка 2.1.6: Създаване на условия за развитие на хоби и спортен туризъм 

Макар и скромни, възможностите за тези алтернативни форми са налице и следва да се 

развият до туристическо предлагане – като допълнителни услуги или самостоятелни 

продукти. Мярката включва: 

- Създаване на организация за развитие на хоби- и спортен туризъм – би могла да се 

включи като допълнителна дейност към туристическите информационни центрове и 

всички носители на информация за туристическото предлагане в общината; 
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- Организиране на школи към читалищата (народни танци и песни, художествени 

занаяти и др.) и предлагането им като туристически продукт; 

- Включване на атрактивни събития от културния календар на общината в тур-

операторски пакети (събори, фестивали и народни обичаи, демонстрирани от 

читалищни трупи); 

- Изграждане на лека инфраструктура и услуги за спортен риболов и атракционни 

спортове (край яз.Копринка и р.Тунджа). 

 

Мярка 2.1.7: Създаване на туристически продукт “археологически училища на терен” 

Културното наследство в територията на община Казанлък съдържа огромни резерви за 

експониране – както чрез разкриване на нови обекти, така и чрез обновяване на 

музейните експозиции и анимиране. Удачна модерна форма са т.нар. “археологически 

училища”. С тази мярка се постигат два паралелни ефекта: 

- Проучване, съхранение и експониране на археологически обекти; 

- Валоризиране на КИН като елемент на по-широко обхватни туристически продукти 

(за масовия интерес). 

 

Мярка 2.1.8: Информиране на населението за възможните инициативи и достъпните 

финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане 

на туристически услуги 

Мярката е необходима както за осигуряване на инвестиционни полета, така и за 

координирани действия по сектори “инфраструктура” и “селско стопанство”. Тя ще 

мобилизира и насочи инвестиционната “енергия” на дребния бизнес в сферата на 

туризма. 

 

Специфична цел 2.2. Планово, институционално, информационно и кадрово 

усъвършенстване на туристическия сектор 

Мярка 2.2.1.: Институционално и кадрово укрепване на туристическия сектор 

Наличните институти и професионални организации са слаби и недостатъчни за 

постигане на желаното единство и качество на проучването, съхранението и 
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популяризирането на културно-историческото наследство и в създаването и маркетинга 

на туристическите продукти. Подценява се ключова роля в туризма на културните 

институти, а материалната им база е недоизградена или амортизирана. Необходимо е и 

прозрачно управление и оползотворяване по предназначение на постъпващите средства 

от туристическия данък и на реализираните приходи от туристи в културните обекти на 

територията на общината. За постигане на икономическа адекватност, общината се 

нуждае от нова пазарно-ориентирана ценова политика по отношение на входните такси 

в културните институции. Мярката включва: 

- Създаване на Обществено-експертен съвет по туризъм; 

- Създаване на местни браншови и продуктови сдружения – с обхват на цялата 

община и по туристически локализации/селища; 

- Създаване на център за туристическа квалификация и преквалификация (желателно 

е в партньорство със съседни общини); 

- Организиране на програми за повишаване на квалификацията на професионалните 

туристически кадри; 

- Организиране на програми за обучение на непрофесионални кадри (в селски, еко и 

хоби туризъм); наред със специализираните умения, програмите включват и езиково 

обучение; 

- Организиране на конкурси, стимулиращи стремежа към висок професионализъм и 

качество - за най-добър хотелиер, гид/аниматор, ресторантьор и т.н.  

 

Мярка 2.2.2.: Подобряване на качеството и контрола на туристическото обслужване 

Дейности: 

- Изграждане на туристически информационен център (ТИЦ) в гр. Шипка; 

- Провеждане на периодични проучвания сред туристите за удовлетвореността от 

туристическото им обслужване (информационно, хотелиерско, ресторантьорско, 

тур-операторско, транспортно); 

- Засилване на контрола върху обслужването от страна на общинската 

администрация; 
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- Създаване на система за граждански контрол върху качеството на туристическото 

обслужване. 

Мярка 2.2.3.: Подобряване на рекламата и маркетинга на туристическите продукти и 

туристическата дестинация 

Наред с прилагане на всички съвременни прийоми за реклама и маркетинг, общината се 

нуждае от лесно разпознаваема “търговска марка”. Мярката включва: 

- Създаване на уникално рекламно послание (мото) и туристически/търговски знак 

(лого); 

- Реализиране на единна програма за визуална информация, ориентация и реклама на 

туристическото предлагане в общината (желателно е да се разшири и до мащабите 

на областта); 

- Изработване на нови рекламни материали – справочници, пътеводители, карти, 

брошури, указателни знаци; 

- Обновяване и поддържане на WEB страница на общината с актуална информация за 

туристическото предлагане (единен информационно-резервационен портал); 

изграждане на мрежови връзки към всички WEB сайтове, рекламиращи българския 

туризъм; 

- Периодично организиране на масирани рекламни кампании, в.т.ч. и платени 

публикации в специализирани чуждестранни издания; 

- Изработване на мултимедийна презентация на общината с многоцелево 

предназначение – публични форуми, културни институции, обществен транспорт, 

билбордове, заведения; 

- Иницииране и провеждане на туристически семинари, изложби, презентации и 

конкурси; 

- Организиране на промоции на нови туристически продукти; 

- Участие в туристически изложения и борси; 

- Провеждане на маркетингови проучвания за определяне на приоритетните пазари за 

местните туристически продукти, установяване на контакти с туристически 

организации – потенциални “агенти” за нови дистрибуционни канали. 

 



 
135 

Специфична цел 2.3. Подобряване и доразвитие на туристическата инфраструктура, 

екологизация на туризма 

Основният пакет от мерки за подобряване на техническите инфраструктури в активната 

туристическа зона на общината е заложен в Приоритет 4 „ Развитие и модернизация на 

техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване 

ефективността на общинската икономика”. Мерките по настоящата секторна цел имат 

повече организационно-административен, а не пряк инвестиционен характер. Крайните 

им продукти са: навременни заявки към инфраструктурните системи и улеснени 

административни процедури по реализиране на инвестиционните процеси.  

 

Мярка 2.3.1.: Изготвяне на актуална експертна оценка за състоянието на 

съществуващите туристически обекти и довеждащата инфраструктура 

Мярката е необходима за изготвяне на цялостна/системна проблемна картина в 

туристическата среда на общината. Това е необходима първа стъпка към целенасочено 

и детайлно планиране на коригиращи действия. 

 

Мярка 2.3.2.: Съдействие от страна на общината при изграждане на нови 

туристически обекти и обновяване на съществуващите  

Мярката е адресирана към рационализиране/улесняване на процедурите по 

разрешителния режим в строителството, в т.ч. редуциране на зависимостта му от 

субективни фактори. 

 

Мярка 2.3.3.: Разработване на програма за развитие на инфраструктурата, 

обслужваща туризма в общината. 

Потребностите от мащабни инфраструктурни проекти са изяснени и приоритизирани. В 

инвентаризираните по-малки проекти липсва подреденост, водеща до осуетяване на 

възможността да се обвържат в цялостни системи и да намерят убедителни мотиви за 

реализация. Мярката е насочена именно към решаване на този проблем. 

Темата “екология” е застъпена във всички части на настоящия план - от съответната 

гледна точка по различните секторни приоритети. 
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Мярка 2.3.4.: Организиране на информационна кампания за новите тенденции и 

философията на устойчивия туризъм 

Във фокуса на посланието стои простата истина, че рекреацията и туризма “живеят” 

само в лоното на съхранена/чиста природа. Целта е да се смени моделът на 

туристическо усвояване и предлагане, за да се утвърди туристическата дестинация 

“Долина на царете и розите”, да се удължи животът й. Това означава да се избегне 

екстензивно развитие (свръх-урбанизиране), да се премахне “визуалното замърсяване” 

в защитени територии и ценни ландшафти, да се избегнат големите обеми и тежки 

инфраструктури. Паралелно се посочват алтернативите. Кампанията може да се съчетае 

с обсъждането на Общия устройствен план на „Долината на Тракийските Владетели”. 

 

Мярка 2.3.5.: Опазване, поддържане и развитие на зелените площи и “меката 

инфраструктура” 

Освен планираното обновяване на градските паркове, мярката включва: 

- Създаване на нови зелени площи - в подходите към селищните среди в активната 

туристическа зона; 

- Изграждане и благоустрояване на мрежа от пешеходни алеи; 

- Организиране на атракционен транспорт (панорамни влакчета) между всички 

експонирани обекти на тракийското наследство; 

- Допълнително залесяване в активната туристическа зона (включително 

стимулирано изграждане на розови насаждения). 

 

Специфична цел 2.4.: Развитие на културата 

Културните институции и културните индустрии на Казанлък са и могат да бъдат още 

по-осезателни органични елементи и на туристическото предлагане. Това е аргумент за 

включване на темата в приоритет „туризъм”. 

Мярка 2.4.1. : Развитие на културата, обновяване на културния календар  

- Обогатяване и осъвременяване на културния календар на общината;  

- Създаване на платформа за обогатяване на Дни на тракийската култура с 

атрактивни елементи и участия.; 
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- Подпомагане на международни културни дейности като изложби, конкурси и др.; 

- Разработване на партньорски проекти за нови фестивални и други събитийни 

прояви; Повишаване значимостта и нивото на настоящите;  

- Адаптиране на нови нетрадиционни пространства за провеждане на културни 

прояви, концерти, спектакли и младежки дейности. Реализиране на арт-проекти с 

младежка насоченост и широко участие на младите хора; 

- Актуализация на регистъра на културните, исторически и архитектурни паметници ( 

в партньорство с ИКОМОС и МК); 

- Създаване на електронна база за мониторинг по опазването на паметниците на 

културата. Дългосрочен план за поддръжка, реновиране и социализация; 

- Дългосрочен план за поддръжка, реновиране и социализация на паметниците на 

културата; 

- Формиране на професионален духов оркестър; 

- Обвързване на дейностите в областта на културата с развитието на културен 

туризъм; 

- Повишаване на квалификацията на заетите в сферата на културата в посока 

обслужване на туристи; 

- Активно включване на децата и младите хора в културните дейности и събития, 

реализация на образователни програми по изкуства от общинските институции и 

осигуряване на подходяща и привлекателна културна инфраструктура.  

- Създаване на устойчиви навици на децата за общуване с изкуството чрез изнасяне 

на учебния процес „на живо” - в музеите, галериите, библиотеките, концертните и 

театралните зали; 

- Общинска подкрепа за постиженията на талантливите младежи и осигуряване на 

възможности за изявата им;  

- Подкрепа за творческите изяви на представители на художествено-творческата 

интелигенция за представяне и разпространение на произведенията на 

казанлъшките творци; 
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- Съхраняване на народните традиции и обичаи и православната духовност във 

възпитанието на младите. Подкрепа на православните храмове в общината за 

създаване на неделни училища по вероучение и християнско изкуство. 

 

Мярка 2.4.2: Обновяване и развитие на културните институции 

- Създаване на график за ремонт и реновиране на материалната база и завършване на 

газификацията на сградите с културно предназначение и построяване на нова сграда 

за общинската библиотека; 

- Реновиране на базата и въвеждане на новите технологии в читалищата, обновяване 

и стимулиране на развитието им като териториални културни центрове; 

- Изграждане на Център за култура и туризъм с амфитеатър, макети на откритите 

тракийски гробници и експониране в тях на оригиналните находки, конгресна, 

конферентни и изложбени зали, офиси; 

- Популяризиране на културното наследство и културните коридори в региона чрез 

използването на съвременни технологии за разпространение, в сътрудничество с 

Европейския институт за културни маршрути - Люксембург и с други 

специализирани институции; 

- Закупуване на мултимедийно оборудване за площадни прояви; 

- Закупуване на столове и пейки за седящи места по празниците. 

 

Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на 

социалните неравенства 

Стратегическа цел 2 е ориентирана към използване на наличните потенциали за 

подобряване на жизнения стандарт (качеството на живота) и създаването на подходящи 

условия за развитието и реализацията на човешките ресурси в общината, увеличаване 

на равнището на заетостта и доходите, подобряване на качеството публичните услуги  

от първостепенно значение – здравеопазване, социални услуги, образование и култура.  

Тази цел се подкрепя чрез един приоритет  и три взаимосвързани специфични цели.  

Първата специфична цел е насочена към подобряване на достъпа до пазара на труда, 

повишаване на заетостта и доходите, с акцент на младежката заетост, стимулиране на 
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трудовата мобилност, намаляване на бедността и постигане на социална интеграция на 

маргинализираните групи. Втората специфична цел е насочена към осигуряване на по-

добър достъп до образователни, здравни, социални и културни услуги и спортни 

прояви чрез модернизиране на съответната инфраструктура и подобряване на 

качеството на публичните услуги. Третата специфична цел е насочена към 

равноправното включване на ромите и другите уязвими групи в социално 

икономическия живот на общината.  

 

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

услуги 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на 

заетостта и доходите на населението 

По тази цел ще се реализират следните основни мерки: Повишаване на заетостта и 

доходите; Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното образование и 

ученето през целия живот 

Мярка 3.1.1.: Подобряване на достъпа до пазара на труда  

Дейности/проекти: 

- Повишаване на заетостта и доходите с акцент на младежката заетост;  

- Допълнителна квалификация на безработни родители от многодетни семейства;  

- Намаляване на бедността и постигане на социална интеграция на групите в 

неравностойно положение (особено в селата); 

- Насърчаване на социалното предприемачество чрез участие и изпълнение на 

проекти;  

- Повишаване на заетостта чрез мерки за преквалификация и повишаване на 

образователното равнище в селищата на общината;  

- Стажове за млади специалисти; 

- Стартиране на самостоятелна дейност за млади предприемачи; 

- Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията и фирмите. 
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Специфична цел 3.2. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, 

социални и спортни прояви 

Общината ще продължи да съдейства за увеличаване обхвата и качеството на 

публичните услуги посредством информационно осигуряване на институциите и 

обществеността. Предвижда се повишаване качеството на социалните услуги, 

доближаване на здравните услуги до потребителите, подобряване качеството на 

образователните услуги. Основна подкрепа за реализация на целта ще се осигури от ОП 

„Региони в растеж”. 

Действията и проектите ще бъдат насочени в две основни направления: 

- Изграждане и обновяване на социалната инфраструктура - обекти за здравни и 

социални услуги, за образование, спортни и културни прояви, включително 

подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

- Подобряване качеството на публичните услуги в образователни, здравни, социални 

и културни заведения. 

 

Мярка 3.2.1: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални услуги 

Действия/проекти: 

- Реконструкция/обновяване(ЕЕ) и оборудване на МБАЛ „д-р Христо Стамболски” 

ЕООД, ДКЦ и ДМК гр. Казанлък; 

- Подобряване на управлението на човешките ресурси в областта на 

здравеопазването; 

- Реконструкция на три социални домове в гр.Казанлък - обновяване и 

модернизиране на сградите на Домове № 1, 2 и 3; 

- Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък и разкриване на 

социални услуги в тях; 

- Изграждане на център за временно настаняване; 

- Доизграждане на Дом за стари хора с деменция № 2 и подобряване на достъп; 

- Изграждане на Социално предприятие 
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- Разширяване на алтернативните форми на социални услуги предлагани в общността 

съобразно потребностите на хората от общината; 

- Разширяване на партньорските взаимоотношения между Община Казанлък и 

неправителствените организации (НПО) и други институции в областта на 

социалната политика.  

Мярка 3.2.2: Подобряване на качеството на образователните услуги 

Действия/проекти: 

- Подобряване развитието в образователната инфраструктура; 

- Подобряване на материално-техническата база; 

- Изграждане на Национален център за природо-математически науки към ПМГ 

„Никола Обрешков“;  

- Обновяване и ЕЕ на сградите на СОУ „Е. Антим I“, ОУ „Кулата” и ОУ „Св. П. 

Хилендарски” и др.; 

- Цялостен ремонт (в това число подобряване на енергийната ефективност и 

благоустрояване на прилежащия терен) на амортизираните детски градини в 

селищата на общината; 

- Адаптиране на програмите в професионалното образование в съответствие с 

нуждите на бизнеса в общината; 

- Развитие на извънкласни и извънучилищни форми на обучение; 

- Осигуряване на условия и ресурси за реализация на процеса на интеграция на лица 

със специални образователни потребности; 

- Подобряване на управлението на човешките ресурси в областта на образованието. 

Мярка 3.2.3: Подобряване на условията за  спорт 

В рамките на тази мярка ще бъде продължено изграждането на нови площадки за спорт 

и отдих както в гр.Казанлък, така и в съставните селища  на общината. Подобряване 

условията за спорт в училищата  на територията на общината е от съществено значение. 

Действия/проекти: 

- Ремонт на всички училищни спортни площадки;  
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- Изграждане на нови спортни терени (площадки)  на територията на общината; 

- Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона); 

- Реновация на стадион Севтополис и зоната за хвърляния и тренировъчното 

футболно игрище; 

- Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом и основен 

ремонт на сградата и прилежащите площи; 

- Изграждане на Зони за спорт, отдих и развлечения на територията на общината; 

- Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната (зона В от ИПГВР);  

- Ремонт на колодрум;  

- Възстановяване на спортни площадки в района на язовир „Копринка”;  

- Възстановяване на плажната ивица на язовира и направа на къмпинг зона за 

летуващи; 

- Конструиране на база за водни спортове; 

- Изграждане на плувен басейн с кула за скачане;   

- Възстановяване на всички паркове за отдих, здраве и туризъм на територията на 

общината; 

- Изграждане и реконструкция на велоалеи.  

Мярка:3.2.4.  Развитие на “Младежки дейности” 

Мярката включва: Използване на програма ,,Еразъм+“16 за кариерно развитие на 

младите хора; Техническа подкрепа от Община Казанлък на младежи, желаещи да 

участват в проекти по Програма „Еразъм+“;  Подобряване на достъпа до информация и 

качествени услуги; Публикуване на сайта на Община Казанлък на информация за 

национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и 

мобилност на младите хора.  

Дейности:  

                                                 

16 “Еразъм +” обединява сега действащите програми “Учение през целия живот”, “Младежта в действие”, 

“Еразмус Мундус”, “Темпус”, “АLFA III”,  “Edulink” и ще се изпълнява в периода 2014-2020 г.    
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- Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на 

младите хора в община Казанлък;  

- Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора; 

- Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на 

негативни социални явления; 

- Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение; 

- Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора; 

- Формиране  на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения 

живот;  

- Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното 

време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения; 

- Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на 

младите хора в малките населени места. 

- Популяризиране на човешките права и европейските институции;  

- Формиране на информационна политика, насочена към младите хора; 

- Общинска подкрепа за постиженията на талантливи младежи; 

- Дългосрочна програма за развитие на младежта в общината; 

- Стимулиране на младежките организации и НПО  работещи в областта на 

младежките дейности; 

- Обновяване на младежкия дом и обособяването му в място за младежки дейности и 

спорт. 

Специфична цел 3.3. Подобряване условията на живот и равноправно включване на 

ромите и другите уязвими групи в социално-икономическия живот 

Тази цел гравитира към тематична цел 9 от Общата стратегическа рамка на ЕС 

(насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността) и ще търси подкрепа за 

реализацията си по ОП „Развитие на човешките ресурси”, приоритет „Достъп до 

заетост за търсещите работа, подкрепа за мобилността на работната сила”. Особено 

внимание следва да се отдели на развитието на младежки дейности и социално 

включване на младежи в риск. Трайното решаване на проблема за равноправното 
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включване ще се търси в повишаване на квалификацията на работната ръка и 

повишаване на възможностите за включване в пазара на труда. 

Мярка 3.3.1: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

Действия/проекти: 

- Интеграция на маргинализирани лица и групи (роми и др.); 

- Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи 

- Създаване на Център за интеграция и услуги, разкриване на ДЦВХУ и ЦСРИ като 

ДДД; 

- Професионално ориентиране на младежи от ромски произход;  

- Повишаване на достъпа до публични услуги; 

- Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия; 

- Гарантиране на достъп до предучилищно и училищно образование; 

- Намаляване на преждевременно напускане на училище. 

Мярка 3.3.2: Модернизация на институциите на пазара на труда. 

Действия/проекти: 

- Подкрепа за политиките в сферата на пазара на труда, социалното включване и 

здравеопазването; 

- Подобряване организацията и качеството на обслужването на гражданите и бизнеса; 

- Стимулиране на бизнеса за създаване на работни места за хора от малцинствени 

групи;  

- Реализиране на проекти по ОП РЧР;  

- Подобряване координацията между институциите, работещи в сферата на пазара на 

труда, социалните услуги и здравеопазването; 

- Подобряване управлението на човешките ресурси в административните структури и 

подобряване условията за работа на администрацията;  

- Предоставяне на специализирани обучения на служителите в институциите. 
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Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие 

Стратегическа цел 3 е ориентирана към подобряване на териториалния модел на 

общината и постигане на териториалното сближаване чрез устойчиво и интегрирано 

териториално развитие. Устойчивото териториално развитие в общината ще се постига 

чрез подобряване на транспортната и комуникационна свързаност, което ще улеснява 

достъпа до публични услуги от по-висока степен и чрез стимулиране развитието на 

малките градове и селата. Целта ще се подкрепя от предходните две стратегически 

цели, свързани с икономическото и социално-културното развитие.  

Изпълнението на целта е определено (конкретизирано) от два приоритета. Първият е 

насочен към подобряване на техническата инфраструктура и транспортната свързаност 

в областта, подобряване на енергийната обезпеченост и енергийната ефективност, 

подобряване на водоснабдяването и канализацията и пречистването на водите, както и 

с комуникационната обезпеченост в публичния сектор и домакинствата. Вторият 

приоритет е насочен към щадящо използване на териториалните ресурси при 

развитието на всички човешки дейности и ефективно опазване на околната природна 

среда, защита на природното наследство, предпазване от ерозия и свлачища,  

адаптиране към климатични промени.  

Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, 

създаваща условия за растеж и повишаване ефективността на общинската 

икономика 

Директният принос на общината към поетите ангажименти по „Европа 2020” ще се 

изрази в постигането на една от целите: „До 2020 г. делът на ВЕИ в крайното 

енергийно потребление да достигне 12 %”. 

Регионалната и общинската инфраструктура са ключов фактор, стимулиращ развитието 

на бизнеса и икономическото приобщаване на цялата територия. Обновяването и 

доизграждането на местната инфраструктура е и източник за създаване на нови работни 

места. 

Специфична цел 4.1. Развитие на транспортната инфраструктура, подобряване на 

достъпността и обслужването 

Мярка 4.1.1: Обновяване на общинската пътна мрежа 

Дейности/проекти: 
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- Изработване на схема за комунално – транспортната система на гр. Казанлък;  

- Изграждане на транспортна връзка на източната част на „Зона за въздействие с  

потенциал за икономическо развитие“ на гр. Казанлък с околовръстния път София -

Бургас;  

- "Основен ремонт на бул. Никола Петков" гр. Казанлък;  

- Рехабилитация на 4 класна пътна мрежа; 

- Рехабилитация на четвъртокласен общински път: Казанлък-Енина-Крън- 

Хаджидимитрово-Шейново-Ясеново (9,604 км); 

- Ремонти на общински пътища на територията на Община Казанлък; Казанлък-

Енина; Казанлък – яз. Копринка ; Ръжена – Горно Черковище; Ясеново – II – 56; 

Шейново – Енина;  

Специфична цел 4.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата 

Мярка 4.2.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в общината 

Дейности/проекти: 

- Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък (Интегриран воден проект на 

община Казанлък, Етап 2) ; 

- Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” 

- Включване на проектите от Регионален генерален план за водоснабдяване и 

канализация на обособена територия на ВиК, Казанлък - краткосрочна 

инвестиционна програма 2014-2021 г.:  

o Водоснабдяване: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Казанлък-

I етап;  с. Шейново,  с. Енина, с. Бузовград, гр. Крън, с. Хаджидимитрово, с. 

Копринка,  Шипка; Реконструкция на довеждащи водопроводи I етап гр. 

Казанлък;  Реконструкция на довеждащи водопроводи, резервоари и Помпени 

станции с. Енина; Реконструкция на довеждащи водопроводи и резервоари гр. 

Крън; Реконструкция на довеждащи водопроводи с. Бузовград; 

o Канализация и пречиствателни станции: Изграждане/доизграждане на колектор 

с. Дунавци, с. Черганово, с. Розово, с. Кънчево, с. Овощник, гр. Шипка, с. 



 
147 

Хаджидимитрово,  с. Енина, с. Копринка, гр. Крън и гр. Казанлък до ПСОВ 

Казанлък;  

o Населени места в близост до град Казанлък: Изграждане/доизграждане  на 

канализация и локална ПСОВ в  с. Долно Изворово, с. Ясеново, с. Ръжена, с. 

Горно Черковище,  с. Бузовград ; 

o Реконструкция на главен общ колектор с. Шейново - гр. Казанлък с дължина 

около 7 000 м. 

Специфична цел 4.3. Усъвършенстване на енергийната система и подобряване на 

енергийната ефективност 

Мярка 4.3.1: Подобряване на електропреносните и електроснабдителните мрежи 

Дейности/проекти: 

- Подмяна на амортизирани енергопреносни и разпределителни мрежи; 

- Реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление; 

- Реконструкция и модернизация на уличното осветление в малките населени места 

на общината. 

Мярка 4.3.2:Приложение на мерки за Енергийна ефективност и ВЕИ 

В тази мярка са включени дейности по подобряване на енергийната ефективност на 

сградите в населените места в община Казанлък. Под енергийна ефективност тук не 

следва да се разбира единствено санирането и поставянето на външна или вътрешна 

изолация на сградите, но и използването на ВЕИ за отопление и производство на 

електричество. 

Дейности/проекти: 

- Саниране на сградата на общинска администрация;  

- Топлинно саниране на всички обществени сгради и подмяна на горивната база и 

отоплителната инсталация; 

- Общинска програма за обновяване на жилищния фонд (вкл. енергийна 

ефективност); 

- Стимулиране ползването на ВЕИ, Изграждане на ВЕИ на територията на общината;  
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- Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, 

гр.Казанлък”; 

- Енергийна ефективност и благоустрояване на дворни пространства в училища и 

детски градини и читалища в общината; 

- Стимулиране създаването на ПЧП за енергийна ефективност и използване на ВЕИ. 

Специфична цел 4.4. Изграждане на модерна комуникационна инфраструктура и 

подобряване на услугите 

Мярка 4.4.1: Модернизация на комуникационната инфраструктура и подобряване на 

услугите 

Дейности/проекти: 

- Повишаване на достъпа до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 

- Разработване и прилагане на политика за управление на ИКТ в съответствие със 

стратегическите и оперативни цели на общината и общата рамка за въвеждане на 

електронно правителство 

- Пълна цифровизация на телефонната мрежа, разширяване на капацитета й; 

- Въвеждане на широколентови технологии за цифров пренос на информацията; 

- Увеличаване на броя на обществените места за достъп до Интернет; 

- Осигуряване на достъп до информационни услуги за хора в неравностойно 

положение. 

Специфична цел 4.5. Подобряване на качествата на селищните среди в общината 

Мярка 4.5.1: Обновяване на уличните мрежи и зелената система 

Дейности/проекти: 

- Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително 

въвеждане на енергоспестяващо улично осветление- в зона “А” , “Б” и “В”, От 

ИПГВР на гр. Казанлък; 

- Рехабилитация на улици в населени места  (19) в общината; 

- Проекти за надземни обществени паркинги, в т.ч. и етажни; 
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- Подобряване на уличната и тротоарна мрежа в гр. Казанлък и изграждане на 

велоалеи; 

- Изграждане на Парк за отдих и развлечения в комплекс ж.к. “Изток”, включващо 

спортна площадка и др.;  

- Възстановяване на парк “Северен” /Парк “Стадиона”; 

- Изграждане на зелена площ в източната част на “Зона с потенциал за икономическо 

развитие” (В) –  благоустрояване на междублоковото пространство, в т.ч. поставяне 

на детски и спортни съоръжения;  

- Благоустрояване на междублоковите пространства в централната част на Ромския 

квартал в “Зона  за въздействие с преобладаващ социален характер” (А), от ИПГВР 

на гр. Казанлък; 

- Благоустрояване на междублокови пространства в гр. Казанлък 

- Проекти за озеленяване и възстановяване на зона за отдих – селски и градски 

паркове; 

- Изграждане на оранжериен център (УПИ I,кв. 591) в  гр. Казанлък;  

- Изграждане на  детски площадки на територията на общината.; 

- Проект за създаване на регистър на дълготрайна дървестна и храстова растителност 

на територията на  общината; 

- Корекция на Старата река (живописна част) ; изграждане на устои за бъдещ мост в  

„Зоната на публични функции с висока обществена значимост“ Зона Б от ИПГВР на 

гр. Казанлък; 

- Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул. “Любомир Кабакчиев” до 

Художествената гимназия, изграждане на пешеходен мост. 

Мярка 4.5.2. Международно сътрудничество за устойчиво развитие на зелената 

инфраструктура 

Дейности/проекти: 

- Проекти за изграждане и реновация на елементи на зелената инфраструктура в 

общината  в партньорство с Fingal Countu, Ireland; 
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- Проекти за устойчиво използване на елементи на зелената инфраструктура в 

партньорство с Province of Rimini, Emilia Romagna region, Italy. 

Мярка 4.5.3: Подобряване на сигурността и предотвратяване на рисковете в 

селищната среда 

Дейности/проекти: 

- Внедряване на видео наблюдение на обществени места, с цел подобряване 

сигурността на жителите; 

- Проекти за мерки за предотвратяване на наводнения; 

- Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване опасността от 

горски пожари в общинските територии, стопанисвани и управлявани от община 

Казанлък чрез изграждане на противопожарни депа и инсталиране на система за 

видеонаблюдение. 

- Проект за цялостно организиране на кампании за кастриране, ваксиниране и 

обезпаразитяване на бездомни и домашни животни, на кампании за промяна на 

негативната обществена нагласа към бездомните животни, организиране на 

разходки и занимания с кучетата от приюта с цел тяхната социализация и създаване 

на модерен сайт на Общински приют за безстопанствени животни. Проект „За 

животните с любов“. 

 

Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична 

инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност 

Специфична цел 5.1. Опазване на околната среда  

Марка 5.1.1. Опазване на флората и фауната 

Действия/проекти: 

- Залесяване и опазване  на горските територии; 

- Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж; 

- Създаване на регистър на дълготрайната дървесна и храстова растителност в 

общината. 
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Специфична цел 5.2. Подобряване на системата за управление на битови и 

промишлени отпадъци 

Новата ОП „Околна среда” няма да финансира повече изграждането на депа. Акцентът 

ще се постави върху оптимизацията на системите за управление на отпадъците. 

Мярка 5.2.1 : Усъвършенстване на системата за управление на ТБО 

Премахването на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, 

депонирането и третирането на отпадъците е мярка с важно общинско и надобщинско 

значение и има за заинтересовани страни гражданите и бизнес-средите. Необходими са 

повсеместни усилия за въвеждане на добри практики в разделното събиране, сортиране 

и преработка на ТБО. Основният източник на финансиране ще бъде ОП “Околна 

среда”, сектор “Отпадъци”. 

Действия/проекти: 

- Проекти за рекултивация на депата за ТБО и СО;  

- Минимизиране на биоразградимите отпадъци в общината с въвеждане на фамилно 

компостиране 

- Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, 

включително разделно събиране; 

- Изграждане на система за разделно събиране на биоотпадъците;  

- Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците чрез обучение и 

информиране на населението. 

 

Стратегическа цел 4: Увеличаване капацитета на общинската администрация за 

координиране на институции, проекти и програми 

Един от ефективните инструменти за повишен капацитет е изграждането на 

междуобщински сътрудничества и партньорства за решаване на общи проблеми, както 

и за постигане на интегрирана социално-икономическа и културна общност в областта 

и района. Сътрудничеството и партньорството е необходимо и на по-високи равнища - 

в рамките на Югоизточния  район и извън тях - в национален и наднационален мащаб. 

Сътрудничеството и партньорството е гаранция за пренасяне на положителни практики 

и за постигане на общ просперитет на партньорите. 
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Първият приоритет на Стратегическа цел 4 е ориентиран именно към подобряване на 

социалното, икономическото и културното сътрудничество, както и сближаване между 

съседните общини. 

Вторият приоритет е насочен към повишаването на институционалния капацитет и 

ефективността от действията на общинската администрация за развитие на уменията за 

управление на проекти и усвояване на средства от структурните фондове, както и за 

подобряване на предоставяните от тях услуги. 

 

Приоритет 6:  Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорство 

Оперативна програма „Техническа помощ и административен капацитет” ще осигури 

основната подкрепа за реализирането на специфичните цели и мерки по този 

приоритет. 

Специфична цел 6.1. Активизиране на сътрудничества между община Казанлък и 

останалите български общини за реализиране на съвместни инициативи 

Изграждането на местни партньорства е мощен инструмент за повишени възможности 

и оползотворяване на местния потенциал за развитие. Инфраструктури, туризъм, 

култура, екология – това са само част от възможните сфери за сътрудничество и 

партньорства между община Казанлък и останалите общини. Реализацията им зависи 

единствено от взаимната воля. 

Мярка: 6.1.1. Изграждане на партньорства 

Дейности:  

Изграждане на партньорства със съседни и сходни общини за съвместни проекти в 

сферата на инфраструктури, туризъм, култура, екология. 

 

Специфична цел 6.2. Осъществяване на трансгранично сътрудничество и разширяване 

на източници на финансиране, включително чрез публични частни партнорства  

Мярка 6.2.1.: Стимулиране на трансграничното сътрудничество 

Деиности:   
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- Организиране на среща за обмяна на добри практики в местното самоуправление с 

побратимени на община Казанлък  общини ; 

- Побратимяване с градове от ЕС; 

- Развитие на капацитет и партньорства за участие в международни проекти по 

програми за регионално, трансгранично и международно сътрудничество 

- Разширяване членството и участието в институции на ЕС, побратимени градове и 

други; 

- Осъществяване на съвместни дейности с побратими и други градове; 

- Двустранни посещения за обмен на идеи и добри практики. 

 

Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация 

Инвестициите в институционален капацитет и в ефикасността на публичните 

администрации и публичните услуги са необходими за осъществяването на предстоящи 

трудни реформи и постигането на по-добро управление. 

 

Специфична цел 7.1. Повишаване на капацитета на общинската администрация чрез 

обучение и развитие на уменията за управление на проекти 

Постигането на тази цел е решаващ фактор за изпълнение на общинския план. 

Подобряването на координацията за управление на средствата от Структурните 

фондове на ЕС на общинско ниво следва да е в дневния ред на партньорствата и 

сътрудничествата по предходния приоритет. Това може и следва да стане добър пример 

за ефективно използване и мултиплициране на собствени ресурси, дори в условия на 

дефицити. 

Мярка7.1.1: Повишаване на управленския капацитет на общинската администрация 

Дейности/проекти: 

- Провеждане на обучения за компетентна и ефективна общинска администрация; 

- Актуализиране на електронната страница на община Казанлък ; 

- Механизми за контрол върху управлението и дейността на администрацията; 
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- Подобряване на капацитета чрез използването на опит и добри практики; 

- Ефективно взаимодействие със структурите на гражданското общество; 

- Оптимално и ефективно използване на ресурсите чрез ПЧП; 

- Координация и партньорство при разработване и изпълнение на стратегии и 

планове; 

- Обучения за управление на проекти. 

Мярка 7.1.2: Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от Европейските 

финансови инструменти 

Целевите групи на мярката са всички възможни бенефициенти на всички възможни 

финансови инструменти на ЕС за периода 2014-2020 г. липсата на опит и информация 

за начините на функциониране и достъпност на ОП са причина за неоптималното 

приложение на инструментите през изминалия планов период в общината. За решаване 

на проблема са нужни периодически презентации и форуми с широко участие.  

Дейности/проекти: 

- Обучение за оптимизиране на капацитета на община Казанлък за усвояване на 

средствата от финансовите инструменти на ЕС;  

- Провеждане на рекламна кампания за възможностите и начините за кандидатстване 

за европейско финансиране от частния и неправителствен сектор в общината. 

Мярка 7.1.3: Създаване на общинска нормативна рамка в подкрепа на местното развитие. 

Стимулиране развитието на град Казанлък и повишаване значението му като 

урбанистичен център от трето  йерархично равнище в Югоизточния  район. 

Предвидени са проекти, свързани с разработването на система от преференции за 

развитие на бизнеса и включването им в нормативните документи на общината. В 

периода до 2020 г. ще се реализират и проектите  по ИПГВР , които ще повишат 

значението на град Казанлък като център от трето йерархично ниво.  

 Дейности/проекти: 

- Изработване на общ устройствен план на община Казанлък (включително опорен 

план и екологична оценка); 
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- Кадастрални и специализирани кадастрални карти на градовете: Казанлък,Шипка и 

Крън; 

- План за регулация и план за улична регулация на гр. Казанлък, планове за 

регулация на с. Енина и с. Шейновов; 

- Помощни планове на териториите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; 

- Изработване на специализирана устройствена схема за развитие на туризма; 

- Актуализация и допълване на общинската нормативна уредба с пакет от 

преференции за развитие на бизнеса; 

- Координация и партньорство при провеждане на политики; 

- Реализиране на проектите по  ИПГВР. 

Специфична цел 7.2. Подобряване на предоставяните публични услуги в община 

Казанлък 

Мярка 7.2.1. Подобряване на административното обслужване на гражданите и 

бизнеса  

Без да са изчерпателни, основните мерки и дейности по реализиране на тази цел са: 

- Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса; 

- Изграждане на капацитет в структурите, изпълняващи политики в областта на 

заетостта, образованието и социалната сфера; 

- Изграждане на капацитет в структурите за осъществяването на реформи на местно 

равнище. 

 

3. Индикативна финансова таблица  

Индикативната финансова таблица пресъздава общата финансова рамка за реализация 

на общинския план за развитие. Ориентировъчният размер на необходимите финансови 

ресурси е разпределен между отделните приоритетни области и включените финансови 

източници. Индикативната финансова таблица се разгръща в конкретни 

ориентировъчни стойности на включените в плана проекти. 



 
156 

Ресурсите за реализация на плана включват само планираните средства за реализация 

на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които разширяват 

възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителните ресурси в публичния и 

частния сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не включва в 

прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени)  за 

инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии 

или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на 

територията на общината и ще допринесат за развитието й през периода до 2020 г.   

Табл. 31: Индикативна финансова таблица на общинския план за развитие – хил. лв. 

Период 2014 - 2020 
Местно публично 

финансиране 
Външно публично финансиране 

Частно 

финансиране 

Общо 

Приоритети 
Общински 

бюджет 

Местни 

публични 

фондове 

Общ 

дял 

(%) 

Централен 
бюджет 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове 
на ЕС 

Общ 

дял 

(%) 

Други 
източници 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове, 
фирми 

Общ 

дял 

(%) 

Приоритет 1. 
Динамично развитие на 

икономиката чрез 

иновации, 
технологично 

обновяване и повишена 

конкурентоспособност. 

913,3  3,3 3 735,0 13,6 19 056,3 69,1   3 854,6 14,0 27 559,3 

Приоритет 2. 
Съхранение и 

социализация на 

културното наследство, 
развитие на устойчив 

туризъм 

5 626,8  12,0 6 671,8 14,2 31 594,3 67,4   2 959,5 6,3 46 852,4 

Приоритет 3. 

Намаляване на 
бедността и 

подобряване на 

системата на 
публичните услуги 

17 704,0  15,5 3 153,3 2,8 35 533,5 31,2   57 636,4 50,5 114 027,2 

Приоритет 4.     

Развитие и 

модернизация на 
техническата 

инфраструктура, 

създаваща условия за 
растеж и повишаване 

на ефективността на 
общинската икономика 

2 764,5  0,8 72 711,2 21,1 261 374,5 76,0   7 280,0 2,1 344 130,2 

Приоритет 5.    

Опазване на околната 

среда и развитие на 
екологична 

инфраструктура за 

устойчиво развитие и 
инвестиционна 

привлекателност 

165,0  3,7 0,0 0,0 4 240,0 96,3   0,0 0,0 4 405,0 

Приоритет 6. 

Стимулиране на 
междуобщинското 

сътрудничество и 

партньорство. 

226,0  9,6 0,0 0,0 2 134,0 90,4   0,0 0,0 2 360,0 

Приоритет 7. 
Повишаване  

капацитета на 

общинската 
администрация 

686,0  8,7 5 500,0 69,9 1 679,5 21,4   0,0 0,0 7 865,5 

ОБЩО: 28 085,6  5,1 91 771,3 16,8 355 612,1 65,0   71 730,5 13,1 547 199,5 
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4. Индикатори за наблюдението и оценката на плана  

За отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие 

на общината е дефинирана система от индикатори по физически и финансови 

характеристики. Индикаторите са основно два вида: индикатори за резултат и 

индикатори за въздействие. 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и мерки за развитие на общината.  

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.  

Те са разделени в две основни категории: 

4.1. Общи количествени индикатори.  

Тези индикатори са посочени в НСРР на Република България за периода 2012-2022 г. за 

всеки от районите от ниво 2 с изходни и целеви стойности. Те са базирани на 

показателите в Националната програма за реформи и  ще отразяват постигането на 

целите на Стратегия “Европа 2020”. На тях ще стъпва системата за наблюдение и 

оценка в областта на регионалната политика и развитието на регионите в ЕС през 

следващия планов и програмен период.  

 Макроикономически пакет: 

 БВП на глава от населението; 

 Безработица; 

 Принос към стратегия „Европа 2020”: 

 Ниво на заетост сред населението на възраст от 20 – 64 г.; 

 Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в % от 

БВП;  

 Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление; 

 Повишаване на енергийната ефективност; 
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 Намаляване на енергийната интензивност на БВП (специфичен 

национален ангажимент); 

 Намален дял на преждевременно напусналите училище; 

 Нарастване на дела на висшистите във възрастовата група от 30 – 34 г.; 

 Намаляване на броя на хората под прага на бедността; 

 Глобални екологични индикатори: 

 Относителен дял на антропогенно натоварените територии 

(инфраструктура, селища, промишлени обекти) – 10.53% 

 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии 

– 0.096; 

 Емисии на парникови газове на човек през 2007 г. (приравнени към CO2 

еквивалент); 

 

4.2. Специфични количествени индикатори.  

С подбрани специфични количествени индикатори за наблюдение ще се отчита 

постигнатия напредък по изпълнението на специфичните цели и приоритетите за 

развитие на Община Казанлък.  

 

 

СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ 

Изходна 

стойност 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 

обновяване и повишена конкурентоспособност 

1. Увеличаване на нетните приходи от продажби в % /Базова 

година 2011г. – 1143 682 хил. лв./ 
- 30% 

2.Увеличаване на чуждестранните преки инвестиции от 

нефинансовия сектор. /Базова година 2011 г. с 45,7 млн евро/ 
- 30% 
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3. Увеличаване на персонала, зает с НИРД  - 30% 

4. Увеличаване на разходи за придобиване на ДМА за 

професионални  дейности и научни изследвания в % /Базова 

година 2011 г. с 3641 хил.лв./ 

- 50% 

5. Брой на нови стартиращи иновативни центрове в МСП - 5 

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

устойчив туризъм 

1.Увеличаване на броя на реализираните нощувки. /Базова 

година 2011 г. с 18020 броя/ 
- 100% 

2. Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.) - 4 

3. Създадени и популяризирани туристически дестинации на 

база културно-историческо наследство (бр.) 
- 2 

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

услуги 

1. Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни 

заведения и социални заведения (бр.) 
0 10 

2. Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на 

културата, читалища и др.(бр.) 
0 6 

3. Брой изградени и реконструирани обекти и 

инфраструктура за професионален спорт и спорт в 

свободното време (бр.) 

- 2 

4. Население, облагодетелствано от подобрена социална, 

образователна и здравна инфраструктура в % от общото 

население 

0 30% 

5. Брой лица, включени в образование и обучение за 

придобиване на компетентности в съответствие с пазара на 
- 10% 
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труда /в  % от населението в трудовоактивна възраст/ 

6. Брой курсове за професионална квалификация и 

преквалификация на безработни 
- 20 

7. Брой нови фирми, започнали своята дейност  0 20 

Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, 

създаваща условия за растеж и повишаване ефективността на общинската 

икономика 

1. Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с 

регионално и местно значение в км 
0 60 

2. Население с подобрен транспортен достъп (%) - 25% 

3. Разширена и реконструирана ВиК мрежа (км) - 20 

4. Разширяване на газоснабдителната мрежа в битовия 

сектор с /в %/ 
 20% 

5. Брой изградени системи за ранно предупреждение за 

възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране 

на свлачищни райони (бр.) 

- 2 

6. Създадени/обновени градски зелени площи /% от зелените 

площи/ 
- 35% 

Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична 

инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност 

1. Брой нови проекти, подкрепени и реализирани за 

изграждане на  мини-ПСОВ в индустрията, услугите, 

населените места по стандартите на ЕС. 

- 4 

2. Население, обслужено от система за разделно събиране на 

биоотпадъците 
- 50% 
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3. Население, обучено и информирано за методите и 

начините за намаляване образуването на отпадъците, чрез 

проведени информационни кампании и курсове  

- 90% 

1. Обновен жилищен фонд (%) - 15% 

Приоритет 6:  Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорства 

1. Брой нови проекти, насърчаващи правно-нормативното и 

административното сътрудничество и сътрудничеството 

между гражданите и институциите 

0 2 

2. Брой новосъздадени ПЧП 0 3 

3. Брой нови проекти за разширяване на сътрудничеството  и 

насърчаване на икономическия, социалния и културния 

обмен между община Казанлък и общините на България и 

Европа. 

0 4 

Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация 

Брой новопроведени семинари, обучения и информационни 

кампании на общинската админисрация по проблемите на 

регионалното развитие  

0 8 

Брой на сключените договори за участие в програми и 

проекти по Структурните фондове (бр.) 
0 15 

Източници: НСИ,ТСБ-Стара Загора,  МОСВ, ИСУН, МК, МФВС, МЗ, ДФЗ, МТСП, АПИ, МОНМ, 

областна администрация на Стара Загора, община Казанлък и експертни проучвания 

 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението са съпоставими с 

текущите макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, 

използвани в системите за наблюдение по оперативните програми, а също така 

отразяват и спецификата на общината. Те отговарят на изискванията на 

“Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално 

развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на 
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районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и 

Общински планове за развитие (2014-2020) и са: 

 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на 

специфична информация;  

 Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите 

им, налични са и  в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно 

информация и количествени данни; 

 Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с 

необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

 Адекватни - обосновани са, и подходящи по отношение на целите и приоритетите 

за развитие; 

 Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща 

сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на 

напредъка и постигането на целите. 

 

5. Действия по наблюдението оценката и актуализацията на плана 

Наблюдението и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели 

осигуряване на ефективно му изпълнение, с оглед постигане на целите за интегрирано 

устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на 

планираните дейности и проекти.   

Обект на наблюдението са напредъкът, промените и последиците от предприеманите 

програмни действия. Орган за наблюдение на ОПР е общинският съвет.  

В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР, общинският съвет осигурява 

участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при 

спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на 

общинския план за развитие. 

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие, като за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план 
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за развитие се разработва годишен доклад17, който се обсъжда и одобрява от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината. Годишният доклад служи за 

осигуряване на данни за изготвяне на междинната и последващата оценка на ОПР, и 

съдържа информация за:  

 общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

 постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

 действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в 

т. ч.: 

o мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

o преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 

план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване 

на тези проблеми; 

o мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на общинския план за развитие; 

o мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината; 

o мерките за прилагане принципа на партньорство; 

o резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

o заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

За реализацията на ОПР се извършват междинна, последваща, а при необходимост и 

други тематични оценки. 

Целта на оценките на ОПР е количествено измерване на резултатите, ефекта и 

въздействието от реализацията на плана. Чрез тях се прави систематичен преглед на 

                                                 

17 Според чл. 91, ал. 8 от ППЗРР 
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конкретните управленски дейности за осигуряване на информация за пълния спектър от 

краткосрочни и дългосрочни въздействия върху бенефициентите и потребителите. 

Междинната оценка се изготвя не по-късно от 4 години от началото на периода на 

нейното действие, и включва: 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за актуализация на съответния документ. 

Последващата оценка включва се извършва не по-късно от една година след изтичането 

на периода на действие на ОПР и включва: 

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

 оценка на общото въздействие; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Наблюдението и оценката на общинския план за развитие включват следната 

последователност от действия: 

 Избор на критерии и показатели за наблюдение и оценка на плана; 

 Наблюдение на изпълнението; 

 Съпоставка на постигнатото с целево състояние; 

 Предлагане и предприемане на коригиращи действия. 

Използваните методи са: проучване на документация, наблюдения на място, 

социологически проучвания (анкети, интервюта, фокус групи със заинтересовани 

страни), набиране и систематизиране на статистическа информация и пр. 

Подходящата периодичност за събиране на информация, анализ и оценка на 

изпълнението е на годишна основа. 

През 2014 г. е предвидено първоначално създаване на комуникационни канали и 

въвеждане на методи за събиране на информация от страна на общинската 
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администрация. Основните методи са организиране на информационна система, 

съдържаща данни за всички проекти от съдържанието на ОПР, активен диалог със 

заинтересованите страни и отбелязване на техните наблюдения върху общинското 

развитие. Този механизъм следва да се доразвие през следващите години с 

изработването на годишните доклади, междинна, последваща оценка и евентуално 

актуализацията на документа 

През 2015, 2016, 2017, 2018,2019 и 2020 г. следва да се проведе от последователност на 

междинен доклад, чрез приложението на системата от индикатори и използване на 

събраната информация от страна от специализираните дирекции и отдели в общината. 

След изготвянето на доклада следва да се организира публично представяне и 

обсъждане на доклада – задължение на общинската администрация. Приложимите 

методи за дейността са публикуване на интернет страницата на общината, използване 

на местните медии и препращането на документа на ключовите партньори по 

реализацията на ОПР. Междинната оценка да се извърши от външен експертен екип 

през първата половина на 2017 г. Избраният екип, в състав според разпоредбите на 

ППЗРР, задължително използва разработената система от индикатори при постоянен 

контакт със общинската администрация. След одобрението на оценката от ОС, 

материалите й се публикуват на интернет страницата на общината.  

Аналогична е и процедурата за последващата оценка на плана, предвидена за 2021 г. и 

финален момент от наблюдението и оценката на общинския план. Последващата 

оценка дава препоръки за разработване на ОПР за програмния период след 2021 г.  

В случай на положително становище от междинната оценка, относно потребността от 

актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за периода 2018-

2020 г. Актуализираният документ следва редът за подготовка на ОПР, включително 

техническото изпълнение на задачата и необходимите процедури по неговото 

приемане. Документът е логично продължение на изводите и решенията на 

проблемите, описани от доклада на междината оценка.  Структурата и стратегията на 

актуализацията трябва да се основават и надграждат изпълнявания до 2018 г. на ОПР.  
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6. Действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване 

на информация и публичност 

При разработването на общинския план за развитие, както и в процеса на неговото 

изпълнение трябва да бъдат осигурени предпоставки за прилагане на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички етапи при провеждане на 

политиката за регионално развитие. 

Формите за осигуряване на публична информация относно цялостния процес на 

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

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

и въздействието от прилагането на общинския план за развитие, биха могли да бъдат: 

- Разпространяване на информация с помощта на медиите – местни вестници, 

телевизионни и радио канали и новинарски сайтове; 

- Интернет-страницата на Община Казанлък; 

- Провеждане на обществени обсъждания на различни етапи от разработването на 

плана. 

Изпълненият проект по ОП АК „Модерно управление на човешките ресурси в Община 

Казанлък” увеличава предпоставките за информираност, активен диалог, партниране и 

координация в изпълнението на ОПР. 

В рамките на проекта са реализирани редица дейности, насочени към подобряване на 

капацитета на общинска администрация и Общински съвет чрез използване на опит и 

обмяна на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси в 

местната администрация на други държави членки в ЕС. 

Общината има спечелен проект в “Подкрепа за следващия програмен период - 

Казанлък 2020”, той цели укрепване на капацитета на Община Казанлък за успешно 

участие в изпълнение на Оперативната програма за регионално развитие за периода 

2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове, за 

подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните 

услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и 

устойчиво развитие. 

Създаденият регионален информационен център към Областна администрация Стара 

Загора ще даде лесен достъп до информацията за европрограмите  и еврофондовете за 
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България. Той е реализиран по Оперативна програма “Техническа помощ” по 

процедура “Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”. Чрез 

него заинтересовани лица и производители ще могат да получават директно отговори 

на своите въпроси свързани с проекти и видове субсидии.  

 

 

Изпълнение на отговорностите и необходимото институционално 

взаимодействие 

Кметът на общината и общинският съвет са основните участници и партньори в 

процеса на формиране и прилагане на регионалната политика на местно ниво. Техните 

функции в управлението, наблюдението, оценката и контрола на регионалното 

развитие са определени със Закона за регионално развитие. Те са включени в процеса 

на определяне на регионалната политика, като са задължени да разработват 

стратегически планови документи за съответното ниво.  

Кмет на Община Казанлък 

- Организира изработването на общинския план за развитие, на концепцията за 

пространствено развитие на общината и ги внася за обсъждане и приемане от 

общинския съвет; 

- Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план 

за развитие; 

- Организира изграждането, поддържането и оперирането на единната 

информационна система за управление на регионалното развитие на територията на 

съответната община; 

- Представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие за одобряване от общинския съвет; 

- Осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му. 

Общински съвет на Община Казанлък 

- Обсъжда и приема общинския план за развитие по предложение на кмета на 

общината; 
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- Одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие по предложение на кмета на общината. 

Изпълнението на общинския план за развитие в оперативен план ще се подпомага и 

координира основно от Отдел „Програми, проекти и младежка политика” към 

Дирекция „Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности” в Община 

Казанлък. 

Контрол по изпълнението на ОПР ще бъде осъществяван от Общинския съвет и кмета, 

който отговаря пряко за изпълнението на плана. 

Участието на социално-икономическите партньори в политиката на регионалното 

развитие в рамките на ОПР ще бъде широко застъпено. В процеса на работа по плана те 

обогатяват местните органи с нови идеи на база на техния практически опит и 

подпомагат утвърждаването на решения с по-голям обществен консенсус, участват в 

реализирането на партньорства на местно и регионално ниво, допринасят със собствени 

средства за реализиране на дейности по целите и приоритетите на плана. 

Бизнесът в региона е представен основно от по-големите фирми, бизнес-асоциациите, 

работодателските организации и други. Решаващото значение за перспективите за 

регионално развитие на общината е свързано със значителните му възможности за 

подпомагане на информационни, образователни, квалификационни, посреднически и 

др. компоненти на действията по реализацията на ОПР. Бизнесът е генератор на нови 

идеи и е мотивиран за влагане на средства в съвместни публично-частни инициативи. 

Синдикалните организации са основен партньор на властите на областно и местно 

ниво в процеса на формиране и прилагане на регионалната политика.  

Неправителствените организации имат функцията на полезен коректив по 

отношение подготовката на ОПР и на реален участник в неговото изпълнение. Те имат 

широки възможности за подпомагане на информационни, образователни и 

квалификационни, маркетингови и други компоненти на действията по реализация на 

ОПР. Голяма част от тях пряко ще участват в реализацията на проекти и действия за 

регионално развитие, финансирани от европейски и национални фондове. Фактор за 

успешното им включване в реализацията на ОПР е усъвършенстване на механизмите и 

процедурите за партньорство. 
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Мерки за сътрудничество и активно участие на партньорите и гражданите в хода 

на изпълнение на плана: 

- Споразумения за съвместна работа за изпълнение на общи дейности; 

- Обществени съвети с постоянно действие; 

- Обществени форуми; 

- Конференции; 

- Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни; 

- Фокус групи с участие на експерти в различни професионални сфери; 

- Провеждане на ежегодни срещи и обменни посещения между съседни общини за 

обмен на информация. 

Като цяло прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява 

качеството на общинския план за развитие и ефективността на неговото изпълнение. 

Освен това въвеждането и спазването на този принцип създава обективни предпоставки 

и условия за привличане и ефективно усвояване на повече европейски средства за 

развитие на общината. 

 

7. Програма за реализация на общинския план  

Същност и цели на програмата 

Общинския план за развитие представлява стратегически документ относно политиката 

за постигане на устойчиво интегрирано развитие на община Казанлък, докато 

програмата за неговата реализация има оперативен характер и конкретизира начина, 

практическите мерки, инвестиционните дейности и проектите за постигане  целите на 

развитието.  

Програмата за реализация е заключителен елемент от структурата на ОПР Казанлък 

2014-2020 г. и водещата предпоставка за реализация на плана и неговите цели. В 

единство с останалите инструменти, програмата определя начините за разпределение 

на наличните и потенциалните общински времеви, финансови и организационни 

ресурси. Същността на програмата за реализация е обобщаването на подходящи 

проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на формулираните мерки от 
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обхвата на приоритетните области. Основната цел на програмата е да бъде осигурена 

оперативната основа за изпълнение на плана. Изясняването на смисловите връзки 

между отделните мерки и следващите ги проекти, определянето на ориентировъчна 

финансова стойност на проектите, идентифицирането на отговорна структура и 

пълноценни партньори, успоредно с управлението на проектите във времето, са 

аспектите на основната цел. 

Дефинирането и включването в състава на ОПР проекти принадлежат към определена 

мярка от приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния 

характер на редица проекти и техния принос към повече от една приоритетна област 

посочена е преобладаващата им принадлежност към една от шестте приоритетни 

области. Ориентирането на проектите към един приоритет се определя от търсенето на 

рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на 

финансовите ресурси.  

Откроени са и обектите, включени в схемата “В подкрепа на следващия програмен 

период” - до 2015 г. ще може да си изпълняват проекти, финансирани от Европейските 

фондове, действащи през програмния период (2007-2013 г.). 

 

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен 

характер (7 годишен период на действие) и може да бъде актуализирана 

периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на 

общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите на развитие.  
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ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Анкети за нуждите на ОПР Казанлък 2014-2020 г.; 

2. Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък; 

3. Икономически годишник на регион Стара Загора, 2011,2012 г.;  

4. Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти 

на ЕС в България;  

5. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Казанлък 2020, проект, 

2013 г.; 

6.Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Методически указания 

за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на България (2012- 

2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни 

стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020); 

7. Национален статистически институт (НСИ); 

8. Териториално статистическо бюро (ТСБ) - Стара Загора; 

9.Междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие на община 

Казанлък 2007-2013 г.; 

10. Националната стратегия за регионално развитие на България 2012-2022 г., 2012 г.; 

11.Национална програма за реформи на република България (2011-2015 г.); 

12. Национална програма за развитие: България 2020; 

13.Областната стратегия за развитие на Област Стара Загора за периода 2014-2020 г., 

2013 г.; 

14. Официален сайт на община Казанлък; 

15. Община Казанлък, Програма за управление на Община Казанлък 2011 г. – 2015 г. 

16. Община Казанлък, информация от специализираните дирекции;  

17. Общински план за развитие на община Казанлък 2007-2013 г.; 2006 г.  

18. Проекти на оперативните програми за периода 2014 – 2020 година; 

19. Проект на Национална концепция за пространствено развитие 2012-2025 г., 2012 г.; 
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20. Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 

г., 2013 г.; 

21. Регионален Генерален план на обособена територия на ВиК ЕООД – гр. Стара 

Загора (Група Казанлък), 2013 г.  

22. Социално-икономическия анализ за нуждите на Оперативната програма за 

регионално развитие за периода 2014-2020 г.; 

23.Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г. “Европа 

2020“; 

24 . Стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2011-2016 г.  



Индикативна финансова таблица на ОПР Казанлък 2014-2020 г.  
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Стратегическа цел I: Превръщане на общината  в по-добро място за живеене и работа, с балансирана конкурентноспособна общинска 
икономика, акцентиране върху иновациите и икономика на знанието, съчетано  с ефективно развитие на туризма. 

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

Специфична цел 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологично обновяване и иновации. 

Мярка 1.1.1: Подкрепа за ново технологично развитие и иновации. 

1
.1

.1
.1

. 

“Нанотехнологии-Бизнес-
Иновации” ООД- създаване на 
висококачествени и рентабилни 
пазарно-ориентирани технологии 
за легиране. - ПП 2007-2014 

301,71 ОП РКБИ ●   
Производственото 

предприятие 
Община Казанлък ●             

1
.1

.1
.2

. 

Повишаване 
конкурентоспособността на 
„НИКДИМ” ЕООД, чрез 
технологична модернизация. - ПП 
2007-2014 

314,12 ОП РКБИ ●   
Производственото 

предприятие 
Община Казанлък ●             

1
.1

.1
.3

. 

Въвеждане в редовно 
производство на нови продукти и 
разширяване на дейността на 
Промет Сейф ООД.  - ПП 2007-
2014 

1 958,65 ОП РКБИ ●   
Производственото 

предприятие 
Община Казанлък ●             
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1
.1

.1
.4

. Внедряване на енергоспестяващи 
технологии в ''М+С Хидравлик'' АД.  
- ПП 2007-2014 

3 476,83 ОП РКБИ ●   
Производственото 

предприятие 
Община Казанлък ●             

1
.1

.1
.5

. 

Повишаване на 
конкурентоспособността на 
''БЪЛГАРИЯ - К'' АД чрез 
въвеждане на нови 
енергоспестяващи технологии и 
ВЕИ.  - ПП 2007-2014 

3 229,73 ОП РКБИ ●   
Производственото 

предприятие 
Община Казанлък ●             

1
.1

.1
.6

. 

Изграждане на инсталация за 
иновативно безотпадно 
рециклиране на употребявани, 
съдържащи остатъци от течни 
масла, пластмасови опаковки от 
фирма Рекотуб ЕООД.  - ПП 2007-
2014 

983,31 ОП РКБИ ●   
Производственото 

предприятие 
Община Казанлък ●             

1
.1

.1
.7

. Подкрепа на публично-частните 
партньорства при трансфер на 
технологии. 

200,00 ОП ИК     Частен сектор Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

1
.1

.1
.8

. 

Иновации и технологии за 
стартиращи фирми и МСП. 

6 000,00 ОП ИК     Частен сектор Община Казанлък     ● ● ● ● ● 

1
.1

.1
.9

. Иновации за енергийна 
ефективност и опазване на 
околната среда. 

1 000,00 ОП ИК     Частен сектор Община Казанлък     ● ● ● ● ● 

Мярка 1.1.2: Развитие на информационно общество. 

1
.1

.2
.1

. 

Изграждане на инфраструктура на 
информационното общество. 

2 500,00 ОП ИК     Община Казанлък 
Частен сектор, 

НПО 
● ● ● ● ● ● ● 

 - Изграждане на широколентови 
комуникационни мрежи. 

 - Подобряване достъпа до и 
развитието на онлайн публични и 
бизнес услуги. 
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Подкрепа на усилията на всички 
заинтересовани страни и 
организации в развитието на 
информационното общество и 
осигуряване достъп до 
информация за текущите 
инициативи на всички участници в 
ИКТ общността. 

Разработване на съдържание на 
услугите и техните приложения на 
местно ниво, в т.ч. и за 
отдалечените от общинския 
център населени места. 

Подпомагане на бизнеса, в т.ч. 
МСП за възприемане и ефективно 
използване на информационните и 
комуникационни технологии. 

Развитие на умения в 
населението, свързани с 
информационните технологии. 

Въвеждане на информационни и 
комуникационни технологии във 
всички нива на образованието. 

Специфична цел 1.2. Създаване на привлекателна бизнес среда, изграждане на инфраструктура, свързана с бизнеса. 

Мярка 1.2.1. Обновяване на съществуваща и изграждане на нова техническа инфраструктура в индустриалните зони - гр. Казанлък. 

1
.2

.1
.1

. 

Оформяне на промишлени зони 
(доизграждане, модернизация и 
оптимизация на техническата, 
транспортна, ВиК за привличане 
на инвеститори). 

2 000,00 
Частен 
сектор 

    Частен сектор Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● 

1
.2

.1
.2

. 

Изграждане на Общински бизнес 
център и складова база. 

1 103,94 

ПЧП, 
Общински 
бюджет, 

ОПРР 1.2. 

  ● Община Казанлък Частен сектор         ● ● ● 
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1
.2

.1
.3

. Изготвяне на проучване за 
реализуемост  - за потребностите 
от бизнес инкубатор и неговото 
устойчиво съществуване. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък Частен сектор   ●           

Мярка 1.2.2. Подкрепа за малкия и средния бизнес. 

1
.2

.2
.1

. Създаване на условия за развитие 
на малък и среден бизнес – 
подпомагане и специализирани 
обучения. 

100,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък Частен сектор ● ● ● ● ● ● ● 

1
.2

.2
.2

. 

Подкрепа на публично-частните 
партньорства. 

50,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък Частен сектор ● ● ● ● ● ● ● 

1
.2

.2
.3

. Анализ на нуждите, проблемите и 
възможностите за подкрепа от 
страна на общината. 

10,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък Частен сектор ● ●           

1
.2

.2
.4

. Провеждане на регулярни срещи с 
бизнеса за информиране относно 
общински проекти. 

5,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък Частен сектор ● ● ● ● ● ● ● 

1
.2

.2
.5

. Намаляване на 
административните бариери, 
лицензионни и разрешителни 
режими за развитие на бизнеса. 

20,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък Частен сектор ● ● ● ● ● ● ● 

1
.2

.2
.6

. Осигуряване на информация за 
възможностите за финансиране по 
донорските фондове на ЕС. 

20,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък Частен сектор ● ● ● ● ● ● ● 

1
.2

.2
.7

. 

Насърчаване стартирането на 
бизнес - правни консултации, 
обучение, за достъп до 
информация, асистиране за 
издаване на разрешителни, достъп 
до площ за стопанска дейност. 

100,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък Частен сектор ● ● ● ● ● ● ● 
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1
.2

.2
.8

. Създаване на мобилно продуктово 
изложение на МСП от община 
Казанлък – „Произведено в 
Казанлък”. 

200,00 ОП ИК     Община Казанлък Частен сектор           ● ● 

1
.2

.2
.9

. 

Подпомагане участието на МСП в 
панаири в България и чужбина. 

200,00 

Централен 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък Частен сектор ● ● ● ● ● ● ● 

Мярка 1.2.3: Създаване на регионални клъстери и мрежи в хранително-вкусовата промишленост и туризма. 

1
.2

.3
.1

. 

Иницииране на програми за 
създаване и развитие на клъстери. 
Подкрепа и насърчаване за 
създаване на клъстери: 
хранително-вкусова промишленост 
и туризъм. 

260,00 ОП ИК     Частен сектор Община Казанлък   ● ● ● ●     

1
.2

.3
.2

. 

Организиране на партньорства 
между централните власти, 
общината, местния бизнес, 
местните и национални свързани 
организации за стартиране и 
укрепване на клъстера. 

30,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Частен сектор Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

1
.2

.3
.3

. 

Насърчаване развитието на 
специализирана инфраструктура, 
обслужваща клъстерите – 
технологична, информационна, 
финансова. 

3 000,00 ОП ИК     Частен сектор Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

1
.2

.3
.4

. Подкрепа на организационните 
структури на клъстерните 
организации. 

200,00 
Централен 

бюджет, МИ 
    Частен сектор Община Казанлък     ● ● ● ● ● 

Мярка 1.2.4: Повишаване на инвестиционния интерес към община Казанлък. 

1
.2

.4
.1

. 

Изготвяне на инвестиционен 
профил на община Казанлък. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ●             

1
.2

.4
.2

. Участие на общината в 
национални и международни 
форуми за привличане на 

100,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 
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инвеститори. 
1

.2
.4

.3
. Маркетинг и реклама за извоюване 

и утвърждаване на имидж на 
община Казанлък като добро 
място за успешен бизнес. 

50,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

1
.2

.4
.4

. 

Създаване на преференции за 
инвеститорите. 

126,00 ОП ИК   ● Община Казанлък Частен сектор     ● ●       

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

Специфична цел 2.1: Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на  културно и природно наследство 

Мярка 2.1.1: Атрактивно анимиране на продукта “културно-познавателен туризъм” 

2
.1

.1
.1

. 

Оптимизиране на условията за 
опазване и експониране на 
културното наследство – програма 
за обновяване на експозициите и 
материалната база (РИМ ”Искра”, 
Художествена галерия, ЛХМ 
”Чудомир”, Общинска библиотека 
"Искра" и др.); 

2 400,00 

ОПРР, 
Централен 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
● ● ●         

2
.1

.1
.2

. Проектиране и изграждане на 
художествено фасадно осветление 
на централната сграда на ОБ 
"Искър". 

8,50 
Община 
Казанлък 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
      ● ●     

2
.1

.1
.3

. 

Изработване на цялостно "меню за 
свободното време" – в обхват на 
различни изохрони и теми, както в 
територията на община Казанлък, 
така и извън нея; 

50,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
● ●           

2
.1

.1
.4

. Отреждане на подходящи терени 
за модерни културно- и спортно-
развлекателни обекти в 
гр.Казанлък и край яз. Копринка; 

0,00       Община Казанлък     ● ●         
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2
.1

.1
.5

. 
Обявяване на конкурси за 
инвеститори в тематични проекти 
за свободното време (атракционни 
заведения, тематични ресторанти 
и др.); 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

  ● ●         

Мярка 2.1.2: Развитие на единен продукт и среда за културно-познавателен туризъм 

2
.1

.2
.1

. Актуализиране на общинската 
програма за опазване и 
експониране на археологическите 
паметници  

15,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

  ●           

2
.1

.2
.2

. Социализация на културно-
историческите обекти и развитие 
на “културна индустрия” 

3 500,00 

ОПРР, 
Централен 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
● ● ● ● ● ● ● 

2
.1

.2
.3

. 

Проект за реставрация и 
консервация на историческото 
наследство в Долината на 
тракийските царе (включително 
модерна инфраструктура) 

300,00 

 Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ●         

2
.1

.2
.4

. 

Реставрация и консервация на 
тракийски гробници в могилите 
„Голяма Арсеналка“, „Грифоните“, 
„Хелвеция“, „Крън II“ и на 
разкритите тракийски гробници 
край с. Д.Изворово и с.Бузовград 

3 000,00 

ОПРР, 
Централен 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
    ● ● ●     

2
.1

.2
.5

. 

Изграждане на съвременна 
свързваща туристическа 
инфраструктура между 
тракийските гробници Казанлък-
Крън-Шипка 

2 800,00 

ОПРР, 
Централен 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
    ● ● ● ●   

2
.1

.2
.6

. 

Разширяване на Етнографски 
комплекс „Кулата“ с продължение 
на улицата на казанлъшките 
занаяти по ул.“Мирска“ с работещи 
ателиета и сувенирни магазини 

700,00 

ОПРР, 
Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ●         
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2
.1

.2
.7

. 
Устройване на пешеходни и 
велоалеи, свързващи 
експонираните обекти: Казанлък – 
Бузовград – Мегалита; Казанлък – 
Овощник - Аквапарк; Казанлък – 
Енина 

1 200,00 
ОПРР, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ●       

2
.1

.2
.8

. Разработване на реализуем 
проект за експониране на древно-
тракийския град Севтополис – яз. 
Копринка 

100,00 

 Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
      ●       

2
.1

.2
.9

. 

Разработване на проект за 
социализация на Мегалитния 
комплекс край с. Бузовград - 
трансформиране в туристически и 
фестивален център на тракийските 
обредни комплекси, включване в 
програмата „Европейски културни 
маршрути” на Съвета на Европа 

100,00 

 Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ●   

 
      

2
.1

.2
.1

0
. 

Подготовка на предложение за 
включването на Долината на 
тракийските царе като цялостен 
обект в Списъка за световно 
културно наследство на ЮНЕСКО 

10,00 

 Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък МК ●             

2
.1

.2
.1

1
. Обособяване на Музея на розата 

като самостоятелен културен 
институт, обновяване и 
подобряване на достъпа 

1 803,77 
Централен 

бюджет, 
ОПРР 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ●         

2
.1

.2
.1

2
. 

Проектиране и изграждане на 
художествено фасадно осветление 
на значимите сградни комплекси в 
гр. Казанлък (проект "Звук и 
светлина"). 

300,00 
ОПРР, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ●         

2
.1

.2
.1

3
. 

Създаване на музей на 
фотографията и съвременните 
визуални изкуства. 

300,00 
ОПРР, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
    ● ●       
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Мярка 2.1.3: Развитие на балнеотуризма 
2

.1
.3

.1
. Пред-проектни проучвания за 

устройване на нов балнео-
комплекс край с.Овощник 

30,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък     ●           

2
.1

.3
.2

. 

Проучвателни сондажи за термо-
минерални води 

200,00 

Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък     ● ●         

2
.1

.3
.3

. Изграждане на сондажни кладенци 
за експлоатация на минерални 
води 

1 300,00 

Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    МОСВ Община Казанлък     ● ●       

2
.1

.3
.4

. Изработване на подробен 
устройствен план за балнео-
комплекс 

60,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

    ●         

2
.1

.3
.5

. 

Маркетиране на инвестиционното 
поле 

20,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

    ●         

2
.1

.3
.6

. Реконструкция на водопровод 
Ф200 от КА3, с. Овощник - 
Казанлък (4 км) 

120,00 
ОПРР, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък     ●           

2
.1

.3
.7

. 

Изграждане на СПА център в гр. 
Казанлък 

800,00 

Частен 
сектор, 

Общински 
бюджет 

    Частен сектор Община Казанлък     ● ●       

Мярка 2.1.4: Валоризиране на местния фолклор 

2
.1

.4
.1

. Създаване на етнографски 
комплекси (“улици на занаятите”) в 
гр.Шипка и с.Енина 

600,00 

Частен 
сектор, 

Общински 
бюджет 

    
Община Казанлък, 

Частен сектор 
      ● ●       

2
.1

.4
.2

. 

Организиране на ежегоден Панаир 
на местните занаяти 

90,00 
Общински 

бюджет 
    

Община Казанлък, 
Частен сектор 

НПО, Културни 
институции 

  ● ● ● ● ● ● 
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2
.1

.4
.3

. Изготвяне на актуални програми за 
празничните обичаи и обреди в 
селата 

0,00       Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
●             

2
.1

.4
.4

. Разработване на туристически 
продукт “фестивален туризъм” (в 
т.ч. празниците на розата) 

30,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

● ●           

Мярка 2.1.5: Създаване на продукт и среда за екологичен и селски туризъм 

2
.1

.5
.1

. 

Проектиране и изграждане на 
мрежа от пешеходни и вело-
пътеки - от гр. Казанлък, с. 
Копринка, яз. Копринка до 
местност “Гюрля”; с. Енина – връх 
Бузлуджа; Крън, Бузовград, 
Розово, Ясеново 

1 000,00 
ОПРР, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ●       

2
.1

.5
.2

. Създаване на местни сдружения 
за развитие на селски туризъм 
(Енина, Крън, Овощник 
Средногорово, Черганово, Шипка) 

20,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, частен 
сектор 

  ● ●         

2
.1

.5
.3

. 

Проучване, картотекиране и 
категоризиране на ресурсите за 
селски туризъм 

20,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, частен 
сектор 

  ● ●         

2
.1

.5
.4

. Създаване на завършен продукт 
за селски туризъм (включващ 
природно и културно наследство, 
бит и обичаи) 

20,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, частен 
сектор 

  ● ●         

2
.1

.5
.5

. 

Изготвяне на инвестиционна 
програма за благоустрояване на 
средата и базата с потенциал за 
превръщане в туристическа 
локализация 

0,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, частен 
сектор 

  ●           

Мярка 2.1.6: Създаване на условия за развитие на хоби и спортен туризъм 

2
.1

.6
.1

. Създаване на организация за 
развитие на хоби- и спортен 
туризъм  

25,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

    ● ● ● ● ● 
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2
.1

.6
.2

. 
Организиране на школи към 
читалищата (народни танци и 
песни, художествени занаяти и др.) 
и предлагането им като 
туристически продукт 

60,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    
Община Казанлък, 

Читалища 
НПО, частен 

сектор 
  ● ● ● ● ● ● 

2
.1

.6
.3

. 

Включване на атрактивни събития 
от културния календар на 
общината в тур-операторски 
пакети (събори, фестивали и 
народни обичаи, демонстрирани от 
читалищни трупи) 

90,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък Частен сектор   ● ● ● ● ● ● 

2
.1

.6
.4

. Изграждане на лека 
инфраструктура и услуги за 
спортен риболов (край яз.Копринка 
и р.Тунджа) 

450,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    
Частен сектор, 

Община Казанлък 
НПО, Частен 

сектор 
  ● ● ●       

Мярка 2.1.7: Създаване на туристически продукт “археологически училища на терен” 

2
.1

.7
.1

. Създаване и маркетиране на 
продукт "Археологическо училище 
в Долината на Тракийските царе" 

70,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък 
Исторически 

музей, Частен 
сектор 

  ● ● ● ● ● ● 

Мярка 2.1.8: Информиране на населението за възможните инициативи и достъпните финансови източници за изграждане на туристическа 
инфраструктура и предлагане на туристически услуги 

2
.1

.8
.1

. 

Провеждане на информационни 
кампании за широко оповестяване 
на възможностите за финансиране 
в туристическа инфраструктура  и 
услуги 

10,00 
Общински 

бюджет 
    ТИЦ Казанлък Община Казанлък ● ●           

Специфична цел 2.2. Планово, институционално, информационно и кадрово усъвършенстване на туристическия сектор 

Мярка 2.2.1: Институционално и кадрово укрепване на туристическия сектор 

2
.2

.1
.1

. 

Създаване на Обществено-
експертен съвет по туризъм 

0,00       Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
●             

2
.2

.1
.2

. Организиране на програми за 
повишаване на квалификацията на 
професионалните туристически 
кадри 

150,00 ОПАК     
Община Казанлък, 

Частен сектор 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ●       
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2
.2

.1
.3

. 
Организиране на програми за 
обучение на непрофесионални 
кадри (в селски, еко и хоби 
туризъм); наред със 
специализираните умения, 
програмите включват и езиково 
обучение. 

90,00 ОПАК     
Община Казанлък, 

Частен сектор 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ●       

2
.2

.1
.4

. 

Организиране на конкурси, 
стимулиращи стремежа към висок 
професионализъм и качество - за 
най-добър хотелиер, гид/аниматор, 
ресторантьор и т.н. 

120,00 

Частен 
сектор, 

Общински 
бюджет 

    
Частен сектор, 

Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ● ● ● ● 

2
.2

.1
.5

. Създаване на местни браншови и 
продуктови сдружения – с обхват 
на цялата община и по 
туристически локализации/селища. 

10,00 

Частен 
сектор, 

Общински 
бюджет 

    
Частен сектор, 

Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
● ● ● ● ● ● ● 

2
.2

.1
.6

. 

Създаване на център за 
туристическа квалификация и 
преквалификация (желателно в 
партньорство със съседни 
общини). 

20,00 

Частен 
сектор, 

Общински 
бюджет 

    
Частен сектор, 

Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
    ●         

Мярка 2.2.2: Подобряване на качеството и контрола на туристическото обслужване 

2
.2

.2
.1

. Изграждане на туристически 
информационен център (ТИЦ) в 
гр.Шипка 

230,00 

Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ●           

2
.2

.2
.2

. Провеждане на периодични 
проучвания сред туристите за 
удовлетвореността от 
туристическото им обслужване  

45,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

  ●   ●   ●   

2
.2

.2
.3

. Засилване на контрола върху 
обслужването от страна на 
общинската администрация 

0,00       Община Казанлък ТИЦ ● ● ● ● ● ● ● 

2
.2

.2
.4

. Създаване на система за 
граждански контрол върху 
качеството на туристическото 
обслужване 

0,00       Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
● ● ● ● ● ● ● 
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Мярка 2.2.3: Подобряване на рекламата и маркетинга на туристическите продукти и туристическата дестинация 
2

.2
.3

.1
. Създаване на уникално рекламно 

послание (мото) и 
туристически/търговски знак (лого) 

70,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

  ●           

2
.2

.3
.2

. 

Реализиране на единна програма 
за визуална информация, 
ориентация и реклама на 
туристическото предлагане в 
общината (желателно е да се 
разшири и до мащабите на 
областта) 

800,00 

ОПРР, 
Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ●         

2
.2

.3
.3

. Изработване на нови рекламни 
материали – справочници, 
пътеводители, карти, брошури, 
указателни знаци 

200,00 

ОПРР, 
Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ●         

2
.2

.3
.4

. Обновяване и поддържане на WEB 
страница на общината с актуална 
информация за туристическото 
предлагане  

105,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък 
Частен сектор, 

ТИЦ 
● ● ● ● ● ● ● 

2
.2

.3
.5

. 

Периодично организиране на 
масирани рекламни кампании, 
в.т.ч. и платени публикации в 
специализирани чуждестранни 
издания. 

235,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък 
Частен сектор, 

ТИЦ 
● ● ● ● ● ● ● 

2
.2

.3
.6

. Изработване на мултимедийна 
презентация на общината с 
многоцелево предназначение. 

50,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

  ●           

2
.2

.3
.7

. Иницииране и провеждане на 
туристически семинари, изложби, 
презентации и конкурси. 

300,00 
ОПАК, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ● ● ● ● 
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2
.2

.3
.8

. 
Организиране на промоции на 
нови туристически продукти. 

180,00 

Частен 
сектор, 

Общински 
бюджет 

    
Частен сектор, 

Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ● ● ● ● 

2
.2

.3
.9

. 

Участие в туристически изложения 
и борси. 

240,00 

Частен 
сектор, 

Общински 
бюджет 

    
Частен сектор, 

Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ● ● ● ● 

2
.2

.3
.1

0
. 

Провеждане на маркетингови 
проучвания за определяне на 
приоритетните пазари за местните 
туристически продукти, 
установяване на контакти с 
туристически организации – 
потенциални “агенти” за нови 
дистрибуционни канали. 

15,00 

Частен 
сектор, 

Общински 
бюджет 

    
Частен сектор, 

Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
    ●         

Специфична цел 2.3. Подобряване и доразвитие на туристическата инфраструктура, екологизация на туризма 

Мярка 2.3.1: Изготвяне на актуална експертна оценка за състоянието на съществуващите туристически обекти и довеждащата инфраструктура. 

2
.3

.1
.1

. Актуална оценка на състоянието 
на туристическите обекти и 
довеждащата инфраструктура. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ●             

Мярка 2.3.2: Съдействие от страна на общината при изграждане на нови туристически обекти и обновяване на съществуващите. 

2
.3

.2
.1

. Съдействие при изграждане на 
нови туристически обекти и 
обновяване на съществуващите. 

0,00       Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

Мярка 2.3.3: Разработване на програма за развитие на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината. 

2
.3

.3
.1

. Разработване на програма за 
развитие на инфраструктурата, 
обслужваща туризма в общината. 

0,00       Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
● ●           

Мярка 2.3.4: Организиране на информационна кампания за новите тенденции и философията на устойчивия туризъм. 

2
.3

.4
.1

. Организиране на информационна 
кампания за новите тенденции и 
философията на устойчивия 
туризъм. 

6,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък ТИЦ ●             
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Мярка 2.3.5: Опазване, поддържане и развитие на зелените площи и “меката инфраструктура”. 
2

.3
.5

.1
. Създаване на нови зелени площи - 

в подходите към селищните среди 
в активната туристическа зона. 

300,00 
ОПРР, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък Частен сектор   ● ● ● ● ● ● 

2
.3

.5
.2

. Организиране на атракционен 
транспорт (панорамни влакчета) 
между всички експонирани обекти 
на тракийското наследство. 

2 000,00 

ОПРР, 
Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
          ● ● 

2
.3

.5
.3

. 

Допълнително залесяване в 
активната туристическа зона 
(включително стимулирано 
изграждане на розови 
насаждения). 

720,00 

Частен 
сектор, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ● ● ● ● 

2
.3

.5
.4

. 

Изграждане и благоустрояване на 
мрежа от пешеходни алеи. 

100,00 ОПРР ПО.5     Община Казанлък         ● ● ● ● 

Специфична цел 2.4. Развитие на културата 

Мярка 2.4.1: Развитие на културата, обновяване на културния календар  

2
.4

.1
.1

. 

Обогатяване и осъвременяване на 
културния календар на общината. 

0,00       Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
● ● ● ● ● ● ● 

2
.4

.1
.2

. Създаване на платформа за 
обогатяване на Дни на тракийската 
култура с атрактивни елементи и 
участия. 

260,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ● ● ● ● 

2
.4

.1
.3

. 

Разработване на партньорски 
проекти за нови фестивални и 
други събитийни прояви; 
Повишаване значимостта и нивото 
на настоящите. 

200,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ● ● ● ● 

2
.4

.1
.4

. 

Адаптиране на нови 
нетрадиционни пространства за 
провеждане на културни прояви, 
концерти, спектакли и младежки 
дейности. Реализиране на арт-

400,00 
ОПРЧР, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
    ● ● ●     
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проекти с младежка насоченост  
2

.4
.1

.5
. Актуализация на регистъра на 

културните, исторически и 
архитектурни паметници ( в 
партньорство с ИКОМОС и МК) 

100,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ●         

2
.4

.1
.6

. 

Създаване на електронна база за 
мониторинг по опазването на 
паметниците на културата. 
Дългосрочен план за поддръжка, 
реновиране и социализация 

70,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ●         

2
.4

.1
.7

. 

Формиране на професионален 
духов оркестър 

50,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

    ● ● ● ● ● 

2
.4

.1
.8

. Повишаване на квалификацията 
на заетите в сферата на културата 
в посока обслужване на туристи 

140,00 
ОПАК, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ●         

2
.4

.1
.9

. 

Подкрепа за творческите изяви на 
представители на художествено-
творческата интелигенция за 
представяне и разпространение на 
произведенията на казанлъшките 
творци 

300,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

  ● ● ● ● ● ● 

2
.4

.1
.1

0
. Подкрепа на православните 

храмове в общината за създаване 
на неделни училища по 
вероучение и християнско изкуство 

180,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

  ● ● ● ● ● ● 

2
.4

.1
.1

1
. 

Подпомагане на международни 
културни дейности като изложби, 
конкурси и др. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

● ● ● ● ● ● ● 
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2
.4

.1
.1

2
. 

Дългосрочен план за поддръжка, 
реновиране и социализация на 
паметниците на културата. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

  ● ● ● ● ● ● 

2
.4

.1
.1

3
. 

Обвързване на дейностите в 
областта на културата с 
развитието на културен туризъм. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

      ● ● ● ● 

2
.4

.1
.1

4
. 

Съхраняване на народните 
традиции и обичаи и 
православната духовност във 
възпитанието на младите. 
Подкрепа на православните 
храмове в общината за създаване 
на неделни училища по 
вероучение и християнско 
изкуство. 

10,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък 

Религиозни 
организации, 

Културни 
институции, НПО 

  ● ● ● ● ● ● 

Мярка 2.4.2: Обновяване и развитие на културните институции 

2
.4

.2
.1

. 

Създаване на график за ремонт и 
реновиране на материалната база 
и завършване на газификацията на 
сградите с културно 
предназначение 

0,00       Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
●             

2
.4

.2
.2

. 

Реновиране на базата и 
въвеждане на новите технологии в 
читалищата, обновяване и 
стимулиране на развитието им 
като териториални културни 
центрове 

1 800,00 
ОПРР, 

Община 
Казанлък 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ● ●     



 
190 

2
.4

.2
.3

. 
Реконструкция на Филиала на 
библиотеката; Създаване на 
център на занаятите, Казанлъшки 
градини и Улица на галериите; 
поставяне на информационни 
табла и указателни табели на 
главните кръстовища, указващи 
основните туристически обекти; 
благоустрояване на 
пространството пред Етнографски 
комплекс. 

748,12 
ОПРР 1.3; 
Община 

Казанлък; 
  ● Община Казанлък Читалища     ● ●       

2
.4

.2
.4

. 

Изграждане на Център за култура 
и туризъм с амфитеатър, макети 
на откритите тракийски гробници и 
експониране в тях на оригиналните 
находки, конгресна, конферентни и 
изложбени зали, офиси 

2 300,00 
ОПРР, 

Община 
Казанлък 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
  ● ● ●       

2
.4

.2
.5

. Популяризиране на културното 
наследство и културните коридори 
в региона  

400,00 
Донорски 
фондове 

    Община Казанлък 
НПО, Културни 

институции 
● ● ● ● ● ● ● 

2
.4

.2
.6

. 

Закупуване на мултимедийно 
оборудване за площадни прояви 

50,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък       ●         

2
.4

.2
.7

. 

Закупуване на столове и пейки за 
седящи места по празниците 

50,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък     ●           

2
.4

.2
.8

. 

Ремонт и реновиране на 
библиотечните сгради. 

56,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък     ● ● ●       

2
.4

.2
.9

. 

Построяване на нова сграда за 
общинската библиотека. 

12 000,00 ОПРР ПО.5     Община Казанлък       ● ● ● ● ● 

2
.4

.2
.1

0
. 

Газификация на централната 
сграда на библиотеката. 

100,00 ОПРР ПО.5     Община Казанлък       ●         
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Стратегическа цел II: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на социалните неравенства. 

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

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението. 

Мярка 3.1.1: Подобряване на достъпа до пазара на труда. 

3
.1

.1
.1

. Повишаване на заетостта и 
доходите с акцент на младежката 
заетост. 

1 000,00 
Централен 

бюджет 
    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.1

.1
.2

. Насърчаване на социалното 
предприемачество чрез участие и 
изпълнение на проекти. 

1 500,00 ОП РЧР     Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.1

.1
.3

. Повишаване на заетостта чрез 
мерки за преквалификация и 
повишаване на образователното 
равнище в селищата на общината. 

2 000,00 
ОП НОИР, 

ОП РЧР 
    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.1

.1
.4

. 

Стажове за млади специалисти. 1 260,00 ОП РЧР     Община Казанлък НПО   ● ● ● ●     

3
.1

.1
.5

. 

Стартиране на самостоятелна 
дейност за млади предприемачи. 

2 000,00 ОП РЧР     Община Казанлък НПО   ● ● ● ●     

3
.1

.1
.6

. Осигуряване на безопасни условия 
на труд в предприятията и 
фирмите. 

1 000,00 
ОП НОИР, 

ОП РЧР 
    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

Специфична цел 3.2. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални, културни услуги, спортни прояви и 
младежки дейности. 

Мярка 3.2.1: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални услуги. 

3
.2

.1
.1

. Ремонт, мерки ЕЕ, оборудване и 
обзавеждане на МБАЛ "Христо 
Стамболски" - гр. Казанлък. 

500,00 НДЕФ     Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.1
.2

. 

Цялостен ремонт на Дом за стари 
хора № 1, в това число 
подобряване на енергийната 
ефективност и благоустрояване на 
прилежащия терен. 

844,41 
Общински 
бюджет, 
ОПОС  

  ● Община Казанлък НПО     ● ● ●     
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3
.2

.1
.4

. 
Изграждане на център за 
временно настаняване. 

444,46 
ОПРР 

1.5.,ОПОС 
  ● Община Казанлък НПО     ● ● ●     

3
.2

.1
.5

. 

Устойчив център за временно 
настаняване (ММ). 

206,90 ОП РЧР   ● Община Казанлък НПО     ● ● ●     

3
.1

.2
.6

. Доизграждане на Дом за стари 
хора с деменция № 2 и 
подобряване на достъпа. 

981,20 

Централен 
бюджет, 
Община 
Казанлък 

  ● Община Казанлък НПО ● ●           

3
.1

.2
.7

. Ускоряване на процеса на 
деинституционализация и 
развитие на приемната грижа. 

1 712,80 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    
Община Казанлък, 

Социални 
работници 

НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.1

.2
.8

. Детска млечна кухня, гр. Казанлък 
- Преустройство в „Кухня –Майка”, 
вътрешни ремонтни дейности.  

35,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ●             

3
.1

.2
.9

. 

Ежегодно провеждане на обучение 
на медицинските специалисти от 
здравните кабинети в детски 
градини и училища с цел 
практическо приложение на 
нормативните документи в 
областта на здравеопазването и 
повишаване на знанията им. 

35,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

Център за спешна 
медицинска 

помощ, 
Регионална 

здравна 
инспекция 

● ● ● ● ● ● ● 

3
.1

.2
.1

0
. Партньорство и сътрудничество с 

други страни от европейската 
общност. Здравно обслужване на 
ученици. 

12,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък       ●         

3
.1

.2
.1

1
. 

Проект за предоставяне на 
социалната услуга Домашен 
помощник. 

230,00 
Общински 

бюджет 
    

Домашен социален 
патронаж 

НПО   ● ●         

3
.1

.2
.1

2
. Кризисен център за деца/лица, 

жертви на домашно насилие, 
трафик или друга форма на 
експлоатация. 

140,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък НПО, БЧК   ● ●         



 
193 

3
.1

.2
.1

3
. 

Доразвиване на Звено за услуги в 
домашна среда. 

250,00 
Общински 

бюджет 
    

Община Казанлък, 
Домашен социален 

патронаж 
НПО, БЧК   ● ●         

3
.1

.2
.1

4
. 

Проект по ОП РЧР, за 
предоставяне на социалната 
услуга "Личен асистент". 

143,00 ОП РЧР     Община Казанлък НПО, БЧК   ● ●         

3
.1

.2
.1

5
. 

Проект засягащ непълнолетните 
майки. 

50,00 
Общински 

бюджет 
    

РЗИ Стара Загора, 
Социално 

подпомагане, 
Община Казанлък 

НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.1

.2
.1

6
. 

Подобряване на управлението на 
човешките ресурси в областта на 
здравеопазването. 

20,00 ОП РЧР     Община Казанлък НПО     ● ● ● ●   

3
.1

.2
.1

7
. 

Реконструкция на социален дом в 
гр. Казанлък -  обновяване и 
модернизация на Дом 3. 

800,00 

Централен 
бюджет, 
Община 
Казанлък 

    Община Казанлък НПО       ● ● ●   

3
.1

.2
.1

8
. 

Разкриване на услуга Дневен 
център за хора с увреждания. 

200,00 ОПРР ПО.4     Община Казанлък НПО   ● ● ●       

3
.1

.2
.1

9
. Изграждане на три ЦНСТ и едно 

защитено жилище в гр. Казанлък.  
- ПП 2007-2014 (Разкриване на 
услугата ЦНСТ и ЗЖ.) 

2 379,65 

ЕФРР, 
ОПРЧР 

Централен 
бюджет 

●   Община Казанлък НПО ●             

Мярка 3.2.2: Подобряване на качеството на образователните услуги. 

3
.2

.2
.1

. Изграждане на Национален център 
за природо-математически науки 
към ПМГ „Никола Обрешков“. 

500,00 ОП НОИР     Община Казанлък   ●             
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3
.2

.2
.2

. 
Цялостен ремонт на детски 
градини - № 1, 11 и 22, в това 
число подобряване на енергийната 
ефективност и благоустрояване на 
прилежащия терен. 

1 726,79 
ОПРР 1.4., 

ОПОС 
  ● Община Казанлък       ● ● ●     

3
.2

.2
.3

. 

Oсигуряване на средства за деца и 
младежи с изявени заложби за 
развитие на творческите им 
способности – стипендии, 
подпомагане организирането и 
участието в конкурси, 
международни олимпиади, 
обучителни и спортни лагери, 
пленери, турнири и др.  

180,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък Читалища ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.2
.4

. 

Програми за работа с деца с 
дефицити и трудности в 
обучението и отпаднали от 
училище с цел тяхната 
реинтеграция. 

150,00 ОП НОИР     Община Казанлък Училища ● ● ●         

3
.2

.2
.5

. Осигуряване условя за 
максимален обхват и ранна 
адаптация в системата на 
предучилищното образование. 

400,00 ОП НОИР     Община Казанлък 
Училища и детски 

градини 
● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.2
.6

. 

Насърчаване на активното 
взаимодействие между 
образованието и бизнеса и 
подпомагане обучение, 
съобразено с нуждите на пазара 
на труда. 

450,00 ОП НОИР     Община Казанлък Училища ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.2
.7

. Програма за подобряване  
интегрираното обучение на деца 
със СОП в училища и детски 
градини. 

150,00 ОП НОИР     Община Казанлък 
Училища и детски 

градини 
● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.2
.8

. Дневна детска ясла „Надежда” № 
6, гр. Казанлък - реконструкция на 
сградата, обновяване на 
отоплителната система. 

250,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 
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3
.2

.2
.9

. Подобряване материално-
техническата база в 
образователни институции. 

500,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

Училища и детски 
градини 

● ● ● ● ● ● ● 
3

.2
.2

.1
0

. 

Подобряване на управлението на 
човешките ресурси в областта на 
образованието. 

30,00 ОП РЧР     Община Казанлък Училища ● ● ● ●       

3
.2

.2
.1

1
. 

Обновяване и ЕЕ на СОУ "Антим 
I", ОУ "Кулата", ОУ "Паисий 
Хилендарски" и други училища. 

3 000,00 

Общински 
бюджет, 

Фонд 
енергийна 

ефективност 

    Община Казанлък Училища   ● ● ●       

Мярка 3.2.3: Подобряване на условията за спорт. 

3
.2

.3
.1

. 

Изграждане на 
многофункционален комплекс за 
административни услуги, култура и 
спорт; изграждане на 
видеонаблюдение (в центъра на 
ЖК ”Изток”). 

264,43 
ПЧП, 

Общински 
бюджет 

  ● Община Казанлък Частен сектор         ● ● ● 

3
.2

.3
.2

. Изграждане на нова 
многофункционална зала (под 
стадиона); Изграждане на 
видеонаблюдение. 

5 429,59 

100 % 
външно 

финансиран
е 

  ● Частен сектор Община Казанлък   ● ● ●       

3
.2

.3
.3

. 

Реновация на стадион 
Севтополис, на базата за 
хвърляния и на тренировъчния 
стадион, на съблекалнята и 
околните пространства; 
изграждане на видеонаблюдение. 

18 884,58 

ОПРР 1.2; 
ПЧП 

+Общински 
бюджет; 

  ● Община Казанлък Частен сектор ● ● ● ●       

3
.2

.3
.4

. 

Покриване, реновация и адаптация 
на колодрума, за да се използва 
базата и за други спортни 
дейности; изграждане на 
видеонаблюдение. 

27 922,83 
ПЧП + 

Общински 
бюджет 

  ● Община Казанлък Частен сектор   ● ● ● ●     
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3
.2

.3
.5

. Оборудване за клубни дейности в 
спортните обекти и в Младежкия 
дом. 

177,22 ОПРР 1.2    ● Община Казанлък         ● ●     
3

.2
.3

.6
. 

Зона за спорт, отдих и 
развлечения в западната част на 
зоната, в т.ч. изграждане на 
спортна площадка; изграждане на 
енергоспестяващо осветление и 
видеонаблюдение. 

153,90 
ОПРР 1.2, 

1.3 
  ● Община Казанлък       ● ●       

3
.2

.3
.7

. Реконструкция на спортна 
площадка в източната част на 
зоната; изграждане на 
видеонаблюдение. 

220,70 ОПРР 1.2.   ● Община Казанлък         ● ●     

3
.2

.3
.8

. 

Изграждане на спортна площадка 
в двора на ПБ „Паниците”. 

20,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ● ● ●         

3
.2

.3
.9

. 

„На училище с велосипед”- 
възстановяване  на колоезденето 
като едно от най-популярните  
превозни средства за придвижване 
и спорт - изграждане на 
велосипедна инфраструктура -
организиране  на информационни 
дни, провеждане на обучения по 
колоездене в училищата, кампания 
„Ден без автомобили”,  
разработване на  различни 
кампании, които да променят 
отношението и поведението на 
жителите на общината към този 
алтернативен транспорт.  

250,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък Училища ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.3
.1

0
. Реконструкция и модернизация на 

спалните помещения на ПБ 
„Паниците”- изграждане на 
санитарни възли във всяка стая. 

60,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ● ● ● ●       
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3
.2

.3
.1

1
. 

Ремон и реновация на спортните 
площадки в детските градини и 
училищата(асфалтиране или 
поставяне на спец.настилка във 
площадките на училищата). 
Построяване на физкултурни 
салони в училищата ПМГ“Никола 
Обрешков“ и ХГ“ Св.Св. Кирил и 
Методий“. 

7 809,20 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък     ● ●         

3
.2

.3
.1

2
 

Изграждане на велоалеи към 
яз.Копринка, село Енина, ремонт 
на велоалея Крън. 

1 800,00 ОПРР, По 5     Община Казанлък НПО   ●           

3
.2

.3
.1

3
. 

Изграждане на база за водни 
спортове на яз. Копринка. 

3 000,00 ОПРР, По 5     Община Казанлък       ● ●       

3
.2

.3
.1

4
. 

Построяване на спортен център в 
гр. Казанлък с многофункционална 
зала и четири  по-малки зали за 
борба,гимнастика и др. СПА 
център, фитнес, бар – ресторант и 
хотелска част с 120 легла. 

11 600,00 
ОПРР, По 5, 

Частен 
сектор 

    Община Казанлък       ● ● ●     

3
.2

.3
.1

5
. Построяване на зала за борба с 

два тепиха, 200 седящи места, 
съблекални с бани, фитнес зала, 
треньорска стая, стая за персонал. 

650,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък       ● ●       

3
.2

.3
.1

6
. 

Ремонт и реновация на детско 
градче по пътя за село Енина. 

500,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък     ●           

3
.2

.3
.1

7
. 

Довършване на изграждане на 
гребен канал по пътя за село 
Енина. 

4 000,00 
Частен 
сектор 

    Частен сектор       ● ●       
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3
.2

.3
.1

8
. 

Организиране на спортни 
състезания на територията на 
Община Казанлък и поемане на 
домакинство на държавни и 
международни състезания в 
традиционните спортове за града. 

300,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.3
.1

9
. Проекти за спортни площадки в 

междублоковите пространства и 
спортни обекти на територията на 
гр. Казанлък. 

30,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.3
.2

0
. 

Възстановяване на плажната 
ивица на язовира и създаване на 
къмпинг зона за летуващи. 

50,00 
ОПРР ПО.5, 

Частен 
сектор 

    Община Казанлък         ●       

3
.2

.3
.2

1
. 

Изграждане на плувен басейн с 
кула за скачане. 

150,00 
ОПРР ПО.5, 

Частен 
сектор 

    Община Казанлък           ● ● ● 

3
.2

.3
.2

2
. 

Реконструкция на колодрума. 700,00 
ПЧП + 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък Частен сектор ● ●           

Мярка 3.2.4: Развитие на младежки дейности. 

3
.2

.4
.1

. Обновяване на Младежки дом и 
обособяването му в място за 
младежки дейности и спорт.  

179,96 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък Читалища     ● ●       

3
.2

.4
.2

. 

Създаване на устойчиви навици на 
децата за общуване с изкуството 
чрез изнасяне на учебния процес 
„на живо” - в музеите, галериите, 
концертните и театралните зали 

0,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.4
.3

. Общинска подкрепа за 
постиженията на талантливите 
младежи и осигуряване на 
възможности за изявата им 

120,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък 

НПО, Културни 
институции 

  ● ● ● ● ● ● 
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3
.2

.4
.4

. 
Дългосрочна програма за развитие 
на младежта в община Казанлък. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Отдел ППМП Читалища ● ● ● ●       

3
.2

.4
.5

. Стимулиране на младежките 
организации и НПО работещи в 
областта на младежките дейности. 
(ежегодно) 

280,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    
Община Казанлък, 

отдел ППМП 
Читалища ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.4
.6

. Създаване на благоприятна, 
насърчаваща и подкрепяща среда 
за качествен живот на младите 
хора в община Казанлък. 

20,00 
Общински 
бюджет, 
Еразъм + 

    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.4
.7

. Превенция на факторите, 
създаващи риск за здравето на 
младите хора и превенция на 
негативни социални явления. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.4
.8

. Превенция на социалното 
изключване на младежи в 
неравностойно положение. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.4
.9

. Развитие на таланта, творческите 
умения и културното изразяване 
на младите хора. 

5,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.4
.1

0
. 

Формиране  на гражданското 
самосъзнание и насърчаване на 
участие в обществения живот. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.4
.1

1
. 

Развитие на неформалното 
образование за пълноценно 
използване на свободното време 
на младите хора, за придобиване 
на полезни знания и умения. 

10,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.2

.4
.1

2
. Осигуряване на ефективен достъп 

до образование, обучение, 
информация на младите хора в 
малките населени места. 

20,00 
Общински 
бюджет, 
Еразъм + 

    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 
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3
.2

.4
.1

3
. 

Популяризиране на човешките 
права и европейските институции. 

30,00 
Общински 
бюджет, 
Еразъм + 

    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

Специфична цел 3.3. Подобряване условията на живот и равноправно включване на ромите и другите уязвими групи в социално-
икономическия живот. 

Мярка 3.3.1: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 

3
.3

.1
.1

. 

Изграждане на социални жилища 
за маргинализирани групи. 

1 637,20 
ОПРР 

1.5.,ОПОС 
  ● Община Казанлък НПО     ● ●       

3
.3

.1
.2

. 

Създаване на Център за 
интеграция и услуги. 

73,90 ОПРР 1.5.   ● Община Казанлък НПО         ● ●   

3
.3

.1
.3

. 

Интеграция на маргинализирани 
общности като ромите. 

388,50 
ОП НОИР, 

ОП РЧР 
    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

3
.3

.1
.4

. 

Изграждане на Социално 
предприятие. 

649,05 
ПЧП; ОПРР 

1.2. 
  ● Община Казанлък НПО     ● ●       

3
.3

.1
.5

. Гарантиране на достъп до 
предучилищно и училищно 
образование. 

                          

3
.3

.1
.6

. 

Намаляване на преждевременно 
напускане на училище. 

                          

Мярка 3.3.2: Модернизация на институциите на пазара на труда. 

3
.3

.2
.1

. Шанс за защитена заетост и 
социално включване за лица в 
неравностойно положение 
(особено в селата). 

300,00 ОП РЧР     Община Казанлък НПО     ● ●       

3
.3

.2
.2

. Обучение на нискоквалифицирани 
безработни хора в сферата на 
социалните дейности. 

50,00 ОП РЧР     Община Казанлък НПО     ●         

3
.3

.2
.3

. Допълнителна квалификация на 
безработни родители от 
многодетни семейства. 

50,00 ОП РЧР     Община Казанлък Бюро по труда   ● ● ● ●     
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3
.3

.2
.4

. 
Професионално ориентиране на 
младежи от ромски произход. 

20,00 ОП РЧР     Община Казанлък 
РИО Стара 

Загора, Социално 
подпомагане 

  ● ●         

3
.3

.2
.5

. Стимулиране на бизнеса за 
създаване на работни места за 
хора от малцинствени групи. 

1 100,00 ОП РЧР     Община Казанлък 
МТСП, Агенция по 

заетостта 
  ● ● ●       

Стратегическа цел III: Устойчиво и интегрирано териториално развитие. 

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

Специфична цел 4.1. Развитие на транспортната инфраструктура, подобряване на достъпността и обслужването. 

Мярка 4.1.1: Обновяване на общинската пътна мрежа. 

4
.1

.1
.1

. Изграждане на транспортна връзка 
на източната част на зоната с 
околовръстния път София- Бургас. 

1 854,41 ОП Т   ● Община Казанлък       ● ●       

4
.1

.1
.2

. Ремонт на общински пътища: 
SZR1061, Казанлък-Енина - 4,292 
км. 

2 190,00 

Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък     ● ●         

4
.1

.1
.3

. Ремонт на общински пътища: SZR 
2070, Казанлък – яз Копринка - 4 
км. 

2 040,00 

Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък     ● ●         

4
.1

.1
.4

. Ремонт на общински пътища: SZR 
1068, Ръжена-Горно Черковище - 
21,1 км. 

10 761,00 

Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък     ● ●         

4
.1

.1
.5

. 

Ремонт на общински пътища: SZR 
1063, Ясеново – II-56 - 2,47 км. 

1 260,00 

Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък     ● ●         

4
.1

.1
.6

. Ремонт на общински пътища: 
SZR1064, Шейново-Енина - 11,93 
км. 

6 084,00 

Централен 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък     ● ●         
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4
.1

.1
.7

. 
Основен ремонт на бул. "Никола 
Петков" гр. Казанлък. 

5 665,51 
Централен 

бюджет 
    Община Казанлък     ●           

Специфична цел 4.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата. 

Мярка 4.2.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в общината. 

4
.2

.1
.1

. Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа гр. Казанлък-
I етап. - ВиК ЕООД 

4 869,69 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.2

. Реконструкция вътрешна 
водопроводна мрежа с. Шейново. - 
ВиК ЕООД 

724,50 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.3

. Реконструкция вътрешна 
водопроводна мрежа с. Енина. - 
ВиК ЕООД 

2 297,25 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.4

. Реконструкция вътрешна 
водопроводна мрежа с. Бузовград. 
- ВиК ЕООД 

1 210,00 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.5

. Реконструкция вътрешна 
водопроводна мрежа гр. Крън. - 
ВиК ЕООД 

2 679,88 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.6

. Реконструкция на довеждащи 
водопроводи I етап гр. Казанлък. - 
ВиК ЕООД 

24 884,75 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.7

. Реконструкция вътрешна 
водопроводна мрежа с. 
Хаджидимитрово.  - ВиК ЕООД 

656,25 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.8

. Реконструкция вътрешна 
водопроводна мрежа с. Копринка. - 
ВиК ЕООД 

2 238,75 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.9

. Реконструкция вътрешна 
водопроводна мрежа гр. Шипка. - 
ВиК ЕООД 

1 653,75 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.1

0
. 

Реконструкция на довеждащи 
водопроводи, резервоари и 
Помпени станции с. Енина. - ВиК 

1 504,23 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 
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ЕООД 
4

.2
.1

.1
1

. 

Реконструкция на довеждащи 
водопроводи и резервоари гр. 
Крън. - ВиК ЕООД 

1 578,23 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.1

2
. 

Реконструкция на довеждащи 
водопроводи с. Бузовград. - ВиК 
ЕООД 

455,00 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.1

3
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор с. Дунавци  до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

1 416,50 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.1

4
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор с. Черганово  до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

1 898,00 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.1

5
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор с. Розово  до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

11 602,50 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.1

6
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор с. Кънчево до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

3 961,00 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.1

7
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор с. Овощник до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

548,75 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.1

8
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор с. Шипка до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

10 203,75 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.1

9
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор с. Хаджидимитрово до 
ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД 

3 569,70 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.2

0
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор с. Шейново  до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

4 230,00 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 
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4
.2

.1
.2

1
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор с. Енина до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

17 744,42 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 
4

.2
.1

.2
2

. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор с. Копринка до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

4 040,75 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.2

3
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор гр. Крън до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

12 985,00 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.2

4
. 

Изграждане/доизграждане на 
колектор гр. Казанлък до ПСОВ 
Казанлък. - ВиК ЕООД 

40 458,38 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.2

5
. 

Изграждане на канализация и 
локална ПСОВ с. Долно Изворово. 
- ВиК ЕООД 

1 818,10 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.2

6
. 

Изграждане на канализация и 
локална ПСОВ с. Ясеново. - ВиК 
ЕООД 

10 136,60 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.2

7
. 

Изграждане на канализация и 
локална ПСОВ с. Ръжена. - ВиК 
ЕООД 

14 638,00 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.2

8
. 

Изграждане на канализация и 
локална ПСОВ с. Горно 
Черковище. - ВиК ЕООД 

22 070,55 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.2

9
. 

Изграждане на канализация и 
локална ПСОВ с. Бузовград. - ВиК 
ЕООД 

19 282,46 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 

4
.2

.1
.3

0
. Реконструкция на главен общ 

колектор с. Шейново - гр. Казанлък 
с дължина около 7 000 м.в. - ВиК 
ЕООД 

8 050,00 
Централен 

бюджет, 
ОПОС 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ● ● ● ● ● 



 
205 

4
.2

.1
.3

1
. Интегриран воден проект на 

община Казанлък. Етап 2: 
Реконструкция и модернизация на 
ГПСОВ – Казанлък. - ПП 2007-2014 

15 024,08 
ОПОС 2007 - 

2014 
●   

Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ●           

Специфична цел 4.3. Усъвършенстване на енергийната система и подобряване на енергийната ефективност. 

Мярка 4.3.1: Подобряване на електропреносните и електроснабдителните мрежи. 

4
.3

.1
.1

. Реконструкция и изграждане на 
енергоспестяващо улично 
осветление. 

500,00 
Частен 
сектор 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък ● ● ●         

4
.3

.1
.2

. Подмяна на амортизирани 
енергопреносни и 
разпределителни мрежи (вкл. в 
малките населени места). 

1 000,00 
Частен 
сектор 

    Експлоатационни 
дружества 

Община Казанлък   ● ● ● ●     

Мярка 4.3.2: Приложение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ.  

4
.3

.2
.1

. Подобряване на образователната 
инфраструктура в община 
Казанлък чрез въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност. 

2 500,00 ОПРР     Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

4
.3

.2
.2

. 

Основен ремонт  на дневна детска 
ясла „В. Левски” № 8 и детска ясла 
"Надежда" №6, гр. Казанлък - 
повишаване на енергийната 
ефективност на ДДЯ „В.Левски” 
№8 гр. Казанлък  

400,00 ОПРР     Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

4
.3

.2
.3

. Детска млечна кухня, гр. Казанлък 
- Внедряване мерки за енергийна 
ефективност. 

262,85 

Национален 
доверителен 
еко фонд с 

участието на 
община 

Казанлък 

    Община Казанлък 

Национален 
доверителен еко 
фонд с участието 

на община 
Казанлък 

●             

4
.3

.2
.4

. Мерки за енергийна ефективност 
на детски градини, училища и 
читалища. 

300,00 ОПРР     Община Казанлък       ● ● ●     
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4
.3

.2
.5

. 
Мерки за енергийна ефекктивност 
в ДКЦ-1. 

100,00 ОПРР     Община Казанлък       ● ●       
4

.3
.2

.6
. 

Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в общинските сгради 
и подмяна на горивната база, 
саниране на сградата на 
общинската администрация. 

1 500,00 ОПРР     Община Казанлък   ● ● ● ● ● ●   

4
.3

.2
.7

. Изграждане на ВЕИ на 
територията на общината и 
стимулиране на тяхното 
използване. 

5 000,00 
Частен 
сектор 

    Частен сектор Община Казанлък     ● ● ● ● ● 

4
.3

.2
.8

. 

Подобряване на енергийната 
ефективност и благоустрояване на 
прилежащия терене на детски 
градини на територията на община 
Казанлък. 

3 000,00 ОПРР     Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

Специфична цел 4.4. Изграждане на модерна комуникационна инфраструктура и подобряване на услугите. 

Мярка 4.4.1: Модернизация на комуникационната инфраструктура и подобряване на услугите. 

4
.4

.1
.1

. 

Повишаване на достъпа до 
информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ), 
включително сред хора в 
неравностойно положение. 

200,00 
Частен 
сектор 

    
Експлоатационни 

дружества 
                

4
.4

.1
.2

. Въвеждане на широколентови 
технологии за цифров пренос на 
информацията. 

20,00 
Частен 
сектор 

    
Експлоатационни 

дружества 
                

4
.4

.1
.3

. Увеличаване на броя на 
обществените места за достъп до 
Интернет. 

10,00 
Частен 
сектор 

    
Експлоатационни 

дружества 
                

4
.4

.1
.4

. Осигуряване на достъп до 
информационни услуги за хора в 
неравностойно положение. 

10,00 
Частен 
сектор 

    
Експлоатационни 

дружества 
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4
.4

.1
.5

. 
Разработване и прилагане на 
политика за управление на ИКТ в 
съответствие със стратегическите 
и оперативни цели на общината и 
общата рамка за въвеждане на 
електронно правителство. 

700,00 ОПАК     Община Казанлък         ● ● ● ● 

Специфична цел 4.5. Подобряване на качествата на селищните среди в общината. 

Мярка 4.5.1: Обновяване на уличните мрежи и зелената система. 

4
.5

.1
.1

. 

Рехабилитация и реконструкция на 
уличната и тротоарна мрежа, 
включително въвеждане на 
енергоспестяващо улично 
осветление; Ревизия и ремонт на 
подземна инфраструктура; 
Проектиране на нови улици; 
Изграждане на видеонаблюдение 
на възлови точки. Изграждане на 
велоалеи. 

8 239,66 

ОПРР 1.2., 
ОПОС, 
Частни 

инвестиции 

  ● Община Казанлък   ● ● ● ● ●     

4
.5

.1
.2

. Благоустрояване на междублоково 
пространство в централната част 
на Ромския квартал, в района 
около магазина. 

184,08 
ОПРР 1.2; 

ОПОС 
  ● Община Казанлък       ● ●       

4
.5

.1
.3

. 

Цялостно изграждане на Парк за 
отдих и развлечения в комплекс 
ж.к. Изток, включващо спортна 
площадка и др.; 
Изграждане/рехабилитиране на 
подземната техническа 
инфраструктура, 
енергоспестяващо 
осветление и видеонаблюдение;  

576,55 

ОПРР 1.2; 
Финансов 

инженеринг, 
ОПОС 

  ● Община Казанлък     ● ● ●       

4
.5

.1
.4

. 

Благоустрояване на междублокови 
пространства. 

1 058,34 
ОПРР 1.2; 

ОПОС 
  ● Община Казанлък     ● ● ●       
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4
.5

.1
.5

. Рехабилитация реконструкция на 
уличната и тротоарна мрежа в 
град Казанлък. 

20 000,00 

ОПРР 1.2; 
ОПОС; 
Частни 

инвестиции 

    Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

4
.5

.1
.6

. 

Цялостно възстановяване на Парк 
“Северен“ /Парк „Стадиона“/; 
Изграждане/рехабилитиране на 
подземната техническа 
инфраструктура, 
енергоспестяващо осветление и 
видеонаблюдение. 

2 604,95 

ОПРР 1.2; 
Община 

Казанлък; 
ОПОС; 
Частни 

инвестиции 

  ● Община Казанлък     ● ● ● ●     

4
.5

.1
.7

. 

Изграждане на оранжериен 
център. 

1 395,53 
ПЧП + 

Община 
Казанлък 

  ● Община Казанлък           ● ● ● 

4
.5

.1
.8

. Корекция на реката (живописна 
част); изграждане на устои за 
бъдещ мост. 

1 273,50 ОПОС   ● Община Казанлък         ● ●     

4
.5

.1
.9

. 

Корекция на реката – ремонт и 
реконструкция от ул.”Любомир 
Кабакчиев” нагоре до 
Художествената гимназия; 
изграждане на пешеходен мост. 

405,15 ОПОС   ● Община Казанлък       ● ●       

4
.5

.1
.1

0
. 

Рехабилитация и реконструкция на 
уличната и тротоарна мрежа, 
включително въвеждане на 
енергоспестяващо улично 
осветление; Ремонт и изграждане 
на подземна инфраструктура и 
обособяване на терени, 
подходящи за бъдещи 
инвеститори; Проектиране на нови 
улици (съгласно списъци на стр. 
62); Изграждане на 
видеонаблюдение на възлови 
точки. 

11 297,20 

ОПРР 1.2; 
ОПОС; 
Частни 

инвестиции 

  ● Община Казанлък     ● ● ● ● ● ● 
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4
.5

.1
.1

1
. 

Изграждане на паркинг и 
видеонаблюдение. 

154,79 ОПРР 1.2    ● Община Казанлък       ● ●       
4

.5
.1

.1
2

. 

Зелена площ в източната част на 
зоната – благоустрояване на 
междублоковото пространство, в 
т.ч. поставяне на детски и спортни 
съоръжения и др; изграждане на 
енергоспестяващо осветление и 
видеонаблюдение. 

176,87 ОПРР 1.2    ● Община Казанлък       ● ●       

4
.5

.1
.1

3
. 

Проект за залесяване на парк 
„Тюлбето“. 

50,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък       ● ●       

4
.5

.1
.1

4
. 

Проекти за подземни и 
полуподземни паркинги и гаражи. 

50,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

4
.5

.1
.1

5
. 

Проекти за надземни обществени 
паркинги, в т.ч. и етажни. 

25,00 

Общински 
бюджет, 
Частен 
сектор 

    Община Казанлък   ● ●           

4
.5

.1
.1

6
. 

Схема за комуникационно- 
транспортната система на гр. 
Казанлък. 

50,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък     ● ● ● ● ● ● 

4
.5

.1
.1

7
. 

Проекти за крайулично 
озеленяване. 

20,00 
Общински 

бюджет 
    

Общинско 
предприятие 

“КДиПИС“ 
  ● ●           

4
.5

.1
.1

8
. 

Проекти за озеленяване и 
възстановяване на зони за отдих – 
селски и градски паркове. 

200,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък     ● ● ● ● ● ● 

Мярка 4.5.2. Международно сътрудничество за устойчиво развитие на зелената инфраструктура. 
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4
.5

.2
.1

. 
Проекти за изграждане и 
реновация на елементи на 
зелената инфраструктура в 
общината  в партньорство с Fingal 
Countu, Ireland; 

30,00 

Международ
но 

финансиран
е, Общински 

бюджет 

    
Община Казанлък, 

Fingal Countu, 
Ireland 

Агенция за 
регионално 

икономическо 
развитие Стара 

Загора 

  ● ●         

4
.5

.2
.2

. 

Проекти за устойчиво използване 
на елементи на зелената 
инфраструктура в партньорство с 
Province of Rimini, Emilia Romagna 
region, Italy. 

30,00 

Международ
но 

финансиран
е, Общински 

бюджет 

    

Община Казанлък, 
Province of Rimini, 
Emilia Romagna 

region, Italy 

Агенция за 
регионално 

икономическо 
развитие Стара 

Загора 

  ● ●         

Мярка 4.5.3: Подобряване на сигурността и предотвратяване на рисковете в селищната среда. 

4
.5

.3
.1

. 

Поставяне на пожароизвестителни 
системи в детски заведения. 

70,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

4
.5

.3
.2

. 

Проект за Изграждане на 
високотехнологична система за 
пасивно пожаронаблюдение в 
общинските горски територии, 
изграждане на противопожарни 
депа. 

500,00 ОПРР, По 7     Община Казанлък       ● ● ●     

4
.5

.3
.3

. 

Проект за изграждане, 
обзавеждане и оборудване на нов 
приют за бездомни животни с 
отделение за лечение в 
съответствие с всички европейски 
стандарти и закупуване на 
мобилна амбулатория. Проект „С 
любов и грижа за бездомните 
животни в Община Казанлък“. 

600,00 

ОПРР, 
Централен 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 
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4
.5

.3
.4

. 
Проект за цялостно организиране 
на кампании за кастриране, 
ваксиниране и обезпаразитяване 
на бездомни и домашни животни, 
на кампании за промяна на 
негативната обществена нагласа 
към бездомните животни, 
организиране на разходки и 
занимания с кучетата от приюта с 
цел тяхната социализация и 
създаване на модерен сайт на 
Общински приют за 
безстопанствени животни. Проект 
„За животните с любов“. 

250,00 

ОПРР, 
Централен 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

    Община Казанлък НПО ● ● ● ● ● ● ● 

4
.5

.3
.5

. 

Реконструкция на съществуващия 
или изграждане на нов приют за 
беждомни животни в съответствие 
с всички европейски стандарти и 
закупуване на мобилна 
амбулатория. 

600,00 

Общински 
бюджет, 

Фондове и 
програми 

    
Община Казанлък, 

НПО 
НПО   ● ● ●       

4
.5

.3
.6

. Почистване, корекция и укрепване 
коритата на реките в населените 
места. 

500,00 ОПРР, По 7     Община Казанлък     ● ● ●       

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

Специфична цел 5.1. Опазване на околната среда. 

Мярка 5.1.1. Опазване на флората и фауната. 

5
.1

.1
.1

. Проект за залесяване в горски 
територии – собственост на 
община Казанлък. 

80,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък НПО     ● ● ●     

5
.1

.1
.2

.  Проект „Опазване на 
биологичното разнообразие и 
икономически растеж“. 

60,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък НПО       ● ● ●   
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5
.1

.1
.3

. Проект за създаване на регистър 
на дълготрайната дървесна и 
храстова растителност в община 
Казанлък 

25,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък НПО   ● ●         

Специфична цел 5.2. Подобряване на системата за управление на битови и промишлени отпадъци. 

Мярка 5.2.1 : Усъвършенстване на системата за управление на ТБО. 

5
.2

.1
.1

. 

Проекти за рекултивация на 
депата за ТБО и СО. 

3 000,00 ОПОС     Община Казанлък 
РИОСВ Стара 

Загора 
● ● ●         

5
.2

.1
.2

. 

Площадки за безвъзмездно 
предаване на отпадъци. 

300,00 ОПОС     Община Казанлък 
РИОСВ Стара 

Загора 
  ● ●         

5
.2

.1
.3

. Изграждане на система за 
разделно събиране на 
биотпадъците. 

800,00 ОПОС     Община Казанлък 
РИОСВ Стара 

Загора 
● ●           

5
.2

.1
.4

. 

Изграждане на инсталация 
/площадка/ за компостиране. 

100,00 ОПОС     Община Казанлък 
РИОСВ Стара 

Загора 
● ●           

5
.2

.1
.5

. Проект за информиране на 
обществеността за дейности по 
управление на отпадъците. 

40,00 ОПОС     Община Казанлък 
РИОСВ Стара 

Загора 
● ● ●         

Стратегическа цел IV: Увеличаване капацитета на общинската администрация за координиране на институции, проекти и програми. 

Приоритет 6:  Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорство. 

Специфична цел 6.1. Активизиране на сътрудничества между община Казанлък и останалите български общини за реализиране на 
съвместни инициативи. 

Мярка: 6.1.1. Изграждане на партньорства. 

6
.2

.1
.1

. 

Изграждане на партньорства със 
съседни и сходни общини за 
съвместни проекти в сферата на 
инфраструктури, туризъм, култура, 
екология и социалната сфера . 
(Партньорство с Община Велико 
Търново). 

100,00 ОП ДУ     Община Казанлък     ●           
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Специфична цел 6.2. Осъществяване на трансгранично сътрудничество и разширяване на източници на финансиране, включително чрез 
публични частни партньорства. 

Мярка 6.2.1: Стимулиране на трансграничното сътрудничество. 

6
.2

.1
.1

. Обмен на опит с побратимените 
градове на град Казанлък в 
сферата на спорта. 

60,00 ОПАК, ПЧП     Община Казанлък                 

6
.2

.1
.2

. 

Добри практики в публичния 
сектор в Италия (ПЧП), Испания и 
САЩ – устройство на територията; 
стопанска политика; адм. 
обслужване; местно 
самоуправление и взаимовръзки. 

200,00 ОПАК, ПЧП     Община Казанлък     ● ● ●       

6
.2

.1
.3

. Развитие на икономическите 
контакти между бизнеса в 
общината и побратимени градове. 

2 000,00 ОПАК, ПЧП     Община Казанлък     ● ● ●       

Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация. 

Специфична цел 7.1. Повишаване на капацитета на общинската администрация чрез обучение и развитие на уменията за управление на 
проекти. 

Мярка 7.1.1: Повишаване на управленския капацитет на общинската администрация. 

7
.1

.1
.1

. 

Създаване на система за 
информационна сигурност. 

200,00 
ОПАК, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 

Отдел ГРАО и 
отдел 

„Административно 
обслужване“ 

    ●         

7
.1

.1
.2

. Обучение на служители за работа 
със специфични групи (ГРАО и 
ЦИОГ). 

50,00 
ОПАК, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 

Отдел ГРАО и 
отдел 

„Административно 
обслужване“ 

  ● ● ● ● ● ● 

7
.1

.1
.3

. 

Модернизиране на технологичното 
оборудване на дейностите на 
общинската администрация, 
включително обновяване на 
съществуващата ИКТ техника. 

100,00 
ОПАК, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък       ●         
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7
.1

.1
.4

. Доизграждане на системата за 
свързаност между общината и 
населените места. 

200,00 
ОПАК, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък 

Отдел ГРАО и 
отдел 

„Административно 
обслужване“ 

  ● ● ● ● ● ● 

7
.1

.1
.5

. 

Повишаване на административния 
капацитет чрез обучения. 

200,00 
ОПАК, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък     ● ● ● ● ●   

7
.1

.1
.6

. 

Въвеждане на програмно 
бюджетиране в община Казанлък. 

50,00 
ОПАК, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък     ● ●         

7
.1

.1
.7

. Повишаване капацитета на 
ръководните кадри от общинска 
администрация за стратегическо 
планиране. 

30,00 
ОПАК, 

Общински 
бюджет 

    Община Казанлък     ● ● ● ●     

7
.1

.1
.8

. 

Повишаване капацитета на НПО в 
общината. 

35,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ● ● ● ● ● ● ● 

Мярка 7.1.2: Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от Европейските финансови инструменти. 
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7
.1

.2
.1

. 
Укрепване на капацитета на 
Община Казанлък за успешно 
участие в изпълнение на 
оперативната програма за 
регионално развитие за периода 
2014-2020 г. и усвояване на 
финансовите ресурси по 
Структурните фондове, за 
подобряване качеството на живот 
и работната среда с по-добър 
достъп до основните услуги и нови 
възможности за повишена 
регионална конкурентоспособност 
и устойчиво развитие. 

549,46 ОПРР ●   Община Казанлък   ●             

Мярка 7.1.3: Създаване на общинска нормативна рамка в подкрепа на местното развитие.  

7
.1

.3
.1

. Изработване на общ устройствен 
план на община Казанлък 
(включително опорен план и 
екологична оценка). 

445,00 
Централен 

бюджет 

    Община Казанлък   ● ●           

7
.1

.3
.2

. 

Изработване на общ устройствен 
план на територията с изявено 
културно-историческо наследство 
"Долината на тракийските царе", 
община Казанлък. 

168,00 
Централен 

бюджет 

    Община Казанлък   ●             

7
.1

.3
.3

. Кадастрални и специализирани 
кадастрални карти на гр.Казанлък, 
гр. Шипка и гр. Крън. 

5 000,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък     ● ● ● ● ● ● 

7
.1

.3
.4

. План за регулация на гр.Казанлък 
–актуализация. План за регулация 
и план за улична регулация. 

150,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък   ● ● ●         

7
.1

.3
.5

. План за регулация на с.Енина и 
с.Шейново, след одобрени 
кадастрални карти. 

30,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък   ● ● ●         
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7
.1

.3
.6

. 
Помощни планове на териториите 
по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

250,00 

Общински 
бюджет, 

Централен 
бюджет 

    Община Казанлък   ● ● ●         

7
.1

.3
.7

. Изработване на специализирана 
устройствеена схема за разнитие 
на туризъм. 

40,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък     ● ●         

7
.1

.3
.8

. Общинска програма за развитие на 
туризъм чрез регионални 
партньорства. 

18,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък     ●           

7
.1

.3
.9

. Актуализация и допълване на 
общинската нормативна уредба с 
пакет от преференции за развитие 
на бизнеса. 

20,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък   ● ●           

Специфична цел 7.2. Подобряване на предоставяните публични услуги в община Казанлък. 

Мярка 7.2.1. Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. 

7
.2

.1
.1

. 

Въвеждане на нови електронни 
услуги за гражданите. 

300,00 ОПАК     Община Казанлък           ● ● ● 

7
.2

.1
.2

. Превеждане на официалния сайт 
на община Казанлък на 2 езика, 
обновяването му  и въвеждане на 
нови е-приложения. 

30,00 
Общински 

бюджет 
    Община Казанлък       ●         

Общо: 547 199,5   

 



TIPOTOKOJl
 

OT
 
j 

06mCCTBCHO 06Cbm)J.3HC

! 17.03.2014 r. 

t, 
i 

,ll,HCC H3 17.03.2014 r. B KyJlTYPHO-HHclJOpM3IJ.HOHCH *CHTbP B rp. Ka33HJlbK cc 

npoBc,lJ.C 06mCCTBCHO o6cbm)J.aHc lIa TIPOCKT Ha 06IIJ.HHtH nJlaH 3a pa3BHTHC Ha 

o6m.HHa Ka3aHJlbK (OTIP) 2014-2020 r.	 ! 
B	 o6ru;ecTBeHoTo o6C'b)l(lI:aHe ce BKJUOqllXa rpa)l(,ll,aHll, ll~CTllTYUllll, CJIY)l(llTeJIll Ha 

o6ru;llHcKa a,LlMllHllCTpaUll5l, Me,ll,lill, KoeTO yqacTlle e ,ll,OKYMeHT~paHo C npIfC'bCTBeH CnllC'bK. 

HaqaJIo Ha 06Il1,eCTBeHoTo o6C'b)l(,ll,aHe nOCTaBll 3aM.-KMeT'J1,T JIllJIll51 ~oHKoBa, K05lTO 

npe,ll,CTaBll eKcnepTllTe OT Hm:.J,llOHaJIeH IJ;eHT'bp 3a TepllTOp~aJlHO pa3BllTlle rp. CocPIf51 , 

pa60TeIll,ll B 06JIaCTTa Ha perllOHaJIHOTO pa3BIfTl1e II pa3pa60Tll~ TIpoeKTa Ha onp: 
i 
i 

1.	 )J,HMllT'bP )J,llMHTPOB - p'bKOBO,ll,llTeJI Ha eKllna H rJIateH eKcnepT no perHOHaJIHO 

Pa3BIiTllC, cTpaTerllqeCKO nJIaHHpaHe, TepllTOpHaJIHO H cjeJIllIIJ;HO yCTpollcTBo; 

2. MapH5I l1BaHoBa - Yp6aHHcT H eKcnepT no TepllTopH~HO H CeJIHIlI,HO yCTpollcTBo H 
! 

cTpaTerHqeCKO nJIaHHpaHe; 

3.	 llH)l(. CT05lH EyKllKOB - eKcnepT no TpaHcnopTa 

! 
CJIe,ll, npe,ll,CTaB5IHeTO HM 3aM.-KMeT'bT ,ll,a,ll,e ,ll,yMaTa Ha P'bKOBO~HTeJUIua eKHna r-H )J,llMHThP 

)J,HMHTpOB, KOHTO npe):\CTaBll TIpoeKTa Ha OTIP B npe3eHTaU~51. B He51 651xa 3acerHaTll no

Ba)l(Hll MOMeHu:t OT aHaJlllTllqHaTa 'mCT Ha nJIaHa - llKOHOMHK~ HaCeJIeHHe, ,ll,OXO):\H. 06'bpHa 

ce BHllMaHllC na CHJIHHTe II CJIa6llTe CTpaHH, B'b3MO)l(HOCTllTe a/3anJIaXllTe, KOHTO CTOjlT npe,ll, 

06Il1,llHa Ka3aHJI'bK. TIpe):\cTaBll ce HOBaTa Bll3ll51 3a pa3BjITHe Ha 06Il1,HHa Ka3aKI'bK: 

,,06n~HHa Ka3aHJIbK IlI,e ce pa3BllBa KaTO yTB'bp,ll,eH npoMHI!meH ueHThp OT HaUHOHaJIHO 

3HaqeHHe, lJ,eHT'bp Ha ,ll,OJIHHaTa Ha TpaKHllcKHTe BJIa):\eT~m H P03aTa, C peaJIH3llpaH 

nOTeHIJ;HaJI 3a HHTeJIllreHTeH paCTe)l(, C nO,ll,06peH )l(H3HeH cT~H):\apT, npHBJICKaTeJIUO M5ICTO 

3a )l(HBOT, 6ll3Hec, HHBeCTllIJ;HH H TypH3'bM, C'bXpaHeHa ntmpo,ll,ua cpe,ll,a, Tpa):\llUllH 11 

KyJ1Typa." TIpe,ll,CTaBll ce H maBHaTa CTpaTCrHqeCKa IJ;eJI, no):\~em:ITe H npHopHTeTHTe. KOHTO 

ca H3BJIeqem:t CJIeA HarrpaBCHHTe aHaJlH3, CpeIll,H H aHKeTH. ~TPYKTYPHpaHO ce npeAcTaBH 

I1H):\HKaTHBHaTa cPHHaHcoBa Ta6JIHIJ;a, no npHopHTeTH H Heo6!xo):\llMH5I cPHHaHcoB pecypc 3a 

H3n'bJIHeHHe Ha 3aJIO)l(eHHTe KOHKpeTHH IIpoeKTll B'bB BceKll e):\~H npl:lOpHTeT. 

CJIell: rrpe,ll,CTaB5IHeTO Ha OTIP r-H ,ll,llMllTPOB ,ll,a,ll,e B'b3MO~HOCT Ha npllC'bCTBaIll,llTe Aa 

H3Ka)l(aT CBoeTO MHeHHe H npe):\JIO)l(eHH5I no TIpoeKTa Hn OTIP. OT yqaCTHI1UHTe ca 

npe,ll,JIO)l(eHI1 3a AOnbJIBaHe B IIHAIIKaTIIBHaTa Ta6JIllua c.'1eAHajre IlpOeKTII: 
I 
! 

1. flpoeKT 3a peKoHcTpyKIJ,I151 Ha C'bIll,eCTByBaIll,ll51 IIJIll Hirpa)l(AaHe Ha HOB npmOT 3a 

6e3):\OMHI1 )l(llBOTHH B C'bOTBeTCTBHe C BCHqKll eBporreHCK~ CTaHnapTll II 3aKyrryBaHe Ha 

Mo6lIJIHa aM6yJIaTOpl151. I 

TIpoeKT "C JU060B II rplI)l(a 3a 6e3,D,OMHHTe )l(llBOTHll B 06Il1,mla Ka3aHJI'bK" 

OnUCG1iUe - }!3rpa)l():\aHe II1JIH peKoHcTpyKIJ;H5I Ha C'bIll,dCTBYBaIll,H5I/, 063aBe)l(,D,aHe II 

06opy,D,BaHe Ha HOB nplllOT 3a 6e3nOMHH )l(IIBOTHH C OT,D,e,jreHlIe 3a JIeqeHlIe, KaCTpaIJ,H5I, 

BaKCllHlIpaHe II OOe3napa3HT5IBaHe Ha 6e3,D,OMHI1 )l(llBOTHll B o(5ru;HHa Ka3aHJI'bK. I1pmOT'bT IlI,e 

6'b,D,e ll3rpa,ll,eH no eBponeiIcKI1 CTaH,D,apT 3a XYMaHHO OTHOIII~Hl1e K'bM )l(llBOTHll, KaTO OCBeH 

OTKpllTll KJIeTKI1 C K'bllJ,ll'lKll, ru;e lIMa crpana C'bC 3aKpllT~ KJIeTKH 3a KyqeTa I,KOllTO ca 

nO,ll,JIO)l(eHI1 Ha JIeqeHI1e I1 CJIe,D,Ba ,ll,a 6b,ll,aT I130JII1paHH OT octaHaJIl1Te, 3a P0,ll,llJIKll H ,ll,pym/. 
B OTAeJIHa crpaAa IlI,e 6'bAe KJIHHllKaTa ooopy,D,BaHa C Mo):\ep~a anapaTypa H OT):\eJIHO llJ,e llMa 

CKJIa):\. B e):\I1Hll5lT Kpati Ha Crpa,D,aTa C )l(HBOTHIITe e npe,D,B~,D,eHO M5ICTO 3a KOTKll C H3XO,D, 



J 

KbM 3arpa.IJ:eHO M5ICTO B ,[(Bopa. ITo rrpoeKTa me 6b,[(e 3aKyrreHa M~6HJIHa aM6yJIaTOpH5I, KoeTO 

rr03BOJI5IBa pa60Ta B OT,[(MeqeHH paHoHH Ha 06mHHaTa. T5I me qe H3rrOJI3Ba 3a OKa3BaHe Ha 

rrOMOm KaCTpHpaHe, BaKcHHHpaHe H 06e3rrapa3HT5IBaHe Ha 6e3,[(0r,jlHH )J{HBOTHH. 

Hy)J{eH <pHHaHcoB pecypc - 600 000 JIB. : 

i 
ITpoeKTbT MO)J{e,[(a 6b,[(e ,[(06aBeH B ITpHopHTeT 4, Crrell,H<pHqHa ~eJI 4.5, M5IpKa 4.5.3. 

I 

2. ITpoeKT 3a Cb3,[(aBaHe Ha MY3eH Ha <poTorpa<pH5ITa H CbBPeMeH~HTe BH3YMHH H3KycTBa 
I 
I 

OrrHcaHHe - lJ,eJITa Ha MY3e51 Ha <poTorpa<pH5ITa H cbBpeMeHHHte BH3YMHH H3KycTBa e ,[(a 

6b,[(aT cb6paHH H cbxpaHeHH Ha e,[(HO M5ICTO BCHqKH T~3H rrpoH3Be,[(eHH5I, ,[(a ce 

rrorrYJI5IpH3HpaT cpe,[( rrOqHTaTeJIHTe Ha TOBa H3KyCTBO, KaKTo:\ H ,[(a ce ,[(a,[(e ,[(OCTbrr ,[(0 

HerrOKa3BaHH ,[(0 HaCT05lmH5I MOMeHT TBOp6H. 
I 
I 

OCHoBHHTe MepollpHHTHH, KOHTO me 3MerHaT B ,[(eHHocTTa Ha iY3e51 me 6b,[(aT CJIe,[(HHTe: 

i06Vllellue	 I 

lJ,eJITa Ha My3eHHoTo 06yqeHHe e ,[(a ce rro,[(,[(bp)J{aT H rrpOMOll,~paT pa3JIHqHH HaqHHH Ha 

06yqeHHe, pa60Ta H ,[(06HBaHe Ha orrHT BbB <poTorpa<pH5ITa. q>6HKOJIKH C rH,[(, pa60THH 

ceMHHapH, CpemH C TBOPll,H H JIeKll,HH 3a rrpHBJIHqaHe xopa OT!Pa3JIHqHH Bb3pacTH, 3a ,[(a 

HayqaT rrOBeqe 3a MHHMOTO H HaCT05lmeTO Ha <poTorpa<pH5ITa ! 
1 
! 

1.	 YbpKUlOIIH - OCHOBHaTa HM H,[(e51 e 06yqeHHe qpe3 rtpaKTHqeCKH ,[(eHCTBH5I, T.e 

e,[(HOBpeMeHHO ce ,[(aaT JIHqHH H,[(eH H ce pa3pelllaBaT KfYCH B rpyrrH. Pa60THHTe 

ceMHHapH ce pbKOBO,[(51T OT qJIeHOBe Ha MY3eHHH5I rrepco~M, KBMH<pHll,HpaH yqHTeJI 

HJIH cTy,[(eHT rro <poTorpa<pH5I. CeMHHapHTe ce rrpoBe)J{.zl!T B 3Ma, B CMOHHTe Ha 

eKcrr03Hll,HHTe HJIH Ha OTKpHTO. ! 
I 

2.	 KypcoBe 110 ct>oTorpact>HH - me ce opraHH3HpaT H Pb~OBO,[(5lT OT KBMH<pHll,HpaH 

rrpeno,[(aBaTeJI, qpe3 CepH51 OT JIeKll,HH OTHOCHO <poTqrpa<pcKoTo H306pa)J{eHHe, 

HerOBaTa HCTOpH5l, eCTeTHKa, TeXHHKa H COll,HMHOl 3HaqeHHe. CbmO TaKa, 

rrpaKTHqeCKa 06yQHTeJIHa nporpaMa me 6b,[(e peMH3HpaH~. 
3.	 MY3e5lT me opraHH3Hpa H 06HKOJIKH Ha eKCII03HUHHTe+. YQeHHll,H OT HaQMHHTe H 

cpe,[(HHTe KJIaCOBe, KOHTO me BKJIlOQBaT KaKTO pa3rJIe . aHe H KOMeHTapH BbPXY 

H36paHHTe <pOTorpa<pHH, TaKa H cpaBHHTeJIeH aHMH3 HaBop6HTe. 3a YQeHHll,HTe OT 

HaQMHHTe KJIaCOBe, 06HKOJIKHTe me ca CbrrpOBo,[(eHH OT rrfaKTHQeCKH yrrpa)J{HeHH5I. 

EKcn03U UU CIlUMKU KOJleK uu A XUBU hu6JluomeKa n eKmu WomoKollK cu U 
nJlellepu 

CTOHHOCT 500 000 JIB. 

3. ITpoeKTH 3a pOMHTe 

i 
.1 

3.1 IToBlurraBaHe KaqeCTBOTO Ha BHK yCJlyrH B 6JIOKOB¢Te Ha I1JIHH,[(eH 41 H 

43 rrpe,[(BH)J{,[(aHe Ha peKoHcTpyKll,H5I H Mo,[(epHH3all,H5I H~ Bo,[(ocHa6,[(HTeJIHaTa H 

KaHMH3all,HOHHaTa Mpe)J{a I 



I
 
3.2 llO)lKperra Ja elleprHHHa e4teKTHBHoCT B MHoro4taM~JIHH ~HJIHIIlHH crpa,lJ,H 
TIOLI,M5IHa Ha LI,OrpaMa (np03opu,H, BpaTH H .LIp.); PeMoHT Ha eJI~KTpOHHCTaJIau,H5I B 06rn;HTe 
qaCTH H B'bBe)KnaHe Ha eHeprOCneCTJIBamO OCBCTJIeHHe B crpa.LIaTll 

I 

TIpenJIara ce na 6'bne nonMeHeHa u,eJI 4.5.1.2 BJIaroycTP~5IBaHe Ha Me)Kny6JIOKOBO 

npocTpaHcTBo B u:eHTpaJIHaTa qaCT Ha POMCKlI5I KBapTaJI B HaH o~HBeHlI5I yqaCTbK 
i, 

3a6eJIe)KKlI no pmpa60TKaTa Ha llJIaHa He 65Ixa OTnpaBemI. 

B Kpa5I Ha 06rn;ecTBeHoTo 06C'b)KnaHe 3aM.-KMeTbT 6JIarO.LIapll Ha bCHqKH 3a yqaCTlieTO. 
I 

npOTOKOJIHCT: ~ 
ITJIaMeHa PanYKo a
 
CT. eKcnepT "Mec .HKOH MllqeCKO pmBHTlIe"
 



KA3AHJIbK
 

~O 
r-u HHKO.lIAH 3JIATAHOB 
nPE~CE~ATEJI HA 
OJimlIHCKH CbBET 
KA3AHJIbK 

OlilUHHCKH CbBE'i' 
KA3AHA'bK 

NQ tiC - ,.g.:t'5.::J 
_20-<'Vr 

YBA)J(AEMlI rOCnO~lIH 3JIATAHOB, 

BbB spi.axa C BHCCCHH5I rtoxnan .IJ:O 06TUHHCKH CbBCT Kaaaarrsx N22694/02.04.20 14 r. 
OTHOCHO pa3pa60TBaHC aa 06111HHCKH nnan sa pa3BHTHC na 06TUHHa Kaaaansx 2014-2020 r. 
(Oflf') aa 16.04.2014 r. KOMHCWlTa no HKOHOMHKa, 6IO,n)l{CT H 4>HHaHcH norrxpena npoexra 
sa pemenne rro ropecnosrenarna zroxnan, KaTO nanpaaa npennoacenae sa norrsnneaae B 
I1H,nHKaTHBHaTa rafinana na OlIl' KaKTO Cne.IJ:Ba: 

1. B IlpHOpHTCT 2 "CbxpaHcHHe H COl(HaTIH3al(H5I na xyirrypaoro HaCnC.IJ:CTBO, pa3BHTHC ua 
YCTOi!:QHB TYPH3bM", B CrrCl(H4>HQHa nen 2.4 - "Pa3BHTHe na xyrrrypara", B M5IpKa 2.4.2 
,,06HOB}[BaHe H pa3BHTHe aa xyrrrypmrre HHCTHTYl(HH", zta ce saname HOBa T. 2.4.2.11 aa 
CTp. 190 - "PeKoIIcTpYKl(H5I H Mo.n:epHH3al(H5I ira crpanara na HlI "I1cKpa-1860", rp. 
Kasanrrsx; 
- B rpadia "I1H.n:HKaTHBHa CTOMHOCT" - 4 000 000, 00 rm; 
- B rparpa "I13TOQHHl(H ua 4>HHaHcHpaHe" - Esponeacxa cpezrcrsa H npyrn BbHlllHH 

H3T09:IIHl(H sa qmHaHcupaHC 
- B rpadia "OTrOBopHa crpyxrypa" - HlI "I1cKpa-1860"; 
- B rpadia "napTHbOpCKH CTpyKTypH" - 06111HHa Kasanrn,x H 
- B rparpa "BpeMC sa peaTIH3aIJ;H5I" - HH,nHKal(H5I B roztanare 2015 H 2016 r. 

Cnc.IJ: CbCT05IJTaTa ce CCCH5I aa 06TUUHCKH CbBeT Kasaarrsx aa 23.04.2014 r. OfIl' 2014-2020 
r. 6c npaer C rrpC.IJ:nO)l{CHHCTO aa norrr.rntenae OT KOMHCH5ITa rro HKOHOMHKa, 6IO.n:)KCT H 
4>HHaHcH. 

OlIl' 2014-2020 r. C nanpaaemrre 

C yBa)KCHHe, 

6100 KW'3HII'f,K 6vJI.: P030Ba .L\OJIHHa 6 TeJIe!l>oH: KMET04311 98 201; 98 211 cflaKc: 0431198 266 e-mail: mayor@kazanlak.bg 

mailto:mayor@kazanlak.bg


HH,lJ.HKaTHBHa c1JHHaHcoBa Ta6J1HlJ,a ua OIIP Ka3aHJlbK 2014-2020 r. 

"HaHOTeXHOnOn1li1-6li13Hec-lI1HoBal..\li1li1" 00.0
Cb3AaBaHe Ha Bli1COKOKayeCTBeHli1 li1 n POli13BOACTBeHoTo301,71 on PK6111 • I 06l1.\li1Ha Kasaarrsx •peHTa6li1nHli1 nasapno-opae-rrnpaua npeanpaarae 
rexuonornn aa nerupaae. - nn 2007-2014 

nOBli1WaBaHe KOHKypeHTocnoco6HocTTa Ha 
n POli13BOACTBeHoTo 

•"HlI1K,QlI1M" EOOA, -ipea TeXHOnOrli1YHa 314,12 on PK6111 • 06l1.\li1Ha Kasaarrsx ! 
npeAnpli1~Tli1e 

MOAepHli13al..\li1~. - nn 2007-2014 

BbBe>K,QaHe B penosao np0li13BOACTBO Ha 
HOBli1 npoAyKTli1 li1 paaumpaaaae Ha n POli13BOACTBeHoTo1 958,65 on PK6111 • 06l1.\li1Ha Kasaarrsx l • 

"'"": j AeliiHocTTa Ha npoMeTCeliiep 00.0. - nn npeAnpli1~Tli1e 

2007-2014
 



BHeAPs:lBaHe Ha eHeprOCneCTs:lBallllll 
rexuonoraa B "M+C XIIIApaBnIllK" A,Q. 
2007-2014 

BEVl. - nn 2007-2014 

6e30maAHo peuaxnnpaae Ha 

eplllpMa PeKoTy6 EOOA. 

nOAKpena Ha ny6nlll4Ho-4acTHIIITe 
naprssopcrsa npa rpaacrpep Ha 
rexaonoraa. 

eplllPMIII III Mcn. 

onaseaae Ha oxonaara cpena. 

IIIHepopMa141110HHOTO 061l1eCTBo. 

- Vl3rpa>K,QaHe Ha LUlIIpoKoneHToBIII 
KOMYHlIIKa141110HHlII Mpe>KlII.
• ~ _,._•._"'_''''''_~___''_. __.•_·•• __

...._,,-.~-----"'-"'~-""'''~--''~~'----'-

nOAKpena Ha YClIInllls:lTa na BClII4KlII 

pa3BlIITlIIeTo aa IIIHepopMa141110HHOTO 
o61l1eCTBO III ocarypsaaae AOCTbn AO 

- nn 

nOBIIILUaBaHe Ha KOHKypeHTocnoco6Hocna 
Ha "5bnrAPVlrl - K" A,Q -rpea BbBe>K,QaHe 
Ha HOBIII eaeprocnecraaaura rexaonoraa III 

Vl3rpa>K,QaHe Ha IIIHCTanal4l11s:l sa IIIHOBaTIIIBHO 

ynoTpe6s:lBaHIII, CbAbp>Kallllll OCTaTbl4111 OT 
Te4HlII Macna, nnaCTMaCOBIII onaKOBKIII OT 

- nn 2007-2014 

VlHOBal4l11111 III rexaonoraa sa craprnpauia 

VlHOBal4l11111 sa eHeprlllVlHa eepeKTIIIBHOCT III 

rpaxaaae Ha IIIHeppacTpyKTypa Ha 

~·_.w,~_.·.~.·.·.·.~

- nOAo6ps:lBaHe AOCTbna AO III pa3BlIITlIIeTO 
ua oHnaVlH ny6nlll4HlII III 61113HeC ycnyra. , 

1000,00 on VlK LJacTeH cexrop 061l1l11Ha Ka3aHnbK 

: 
__·.___··__•___ ·~,"· ____~---'" 

. , ...- --_...... .....~.~-,,_.. . ..... . ... ".~~: 

aanarepecoeaea cTpaHIII III opraHlII3a14l11l11 B 

IIIHepOPMal4l11s:l aa rexyunrre IIIHlIIl4l11aTIIIBIII na 
BClII4KlII Y4acTHlII14l11 B VlKT 061l1HOcna. 

npOlll3BOACTBeHOTO
3476,83 on PK5Vl • npeAnpllls:lTlIIe 

npOlll3BoAcTBeHoTo
3229,73 on PK5Vl • npeAnpllls:lTlIIe 

npOlll3BoAcTBeHoTo
983,31 on PK5Vl • npeAnpllls:lTlIIe 

200,00 on VlK LJacTeH cexrop 

6000,00 on VlK LJacTeH cexrop 

2500,00 on VlK 061l1l11Ha Ka3aHnbK 

061l1l11Ha 

061l1l11Ha Kaaaarrs« • 

061l1l11Ha Ka3aHnbK I • 

061l1l11Ha Ka3aHnbK i • • • • • • • 

061l1l11Ha Kaaaurrsx i • • • ·, . 

LJacTeH cexrop, 
• I •

Hno • I • • • • 
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• • • 

Paapaooreaae Ha CbAbp>KaHllle Ha ycnyrlllTe . 
III TeXHIIITe nplllnO>KeHIII51 Ha MeCTHO HIIIBO, B 
T.Y. III aa OTAaneyeHIIITe OT 06U\IIIHCKIII51 
~eHTbp HaceneHIII MeCTa. 

.......... _ i
 

flonnouaraae Ha 61113Heca, BT.Y. Men sa 
Bb3npllleMaHe III eepeKTIIIBHO 1113non3BaHe Ha 
IIIHepopMallllloHHIIITe III KOMYHIIIKallllloHHIII 
rexaonoraa 

Pa3BIIITllle Ha yMeHIII51 B aaceneaaero, 
cBbp3aHIII C IIIHepopMallllloHHIIITe rexaonorua. 

BbBe>K,qaHe Ha IIIHepopMallllloHHIII III 
KOMYHIIIKa~lIIoHHIII rexsonoraa BbB BCIIIYKIII 
HlIIsa Ha oopaaoaaaaero. 

OepopM51He Ha npoMlllwneHIII 30HIII 
(AoIll3rpa>K,qaHe, MOAepH1II3alllll51 III 
onTIIIMlII3alllll51 Ha TeXHlIIyeCKaTa, 2000,00 LJacTeH cexrop 'LJacTeH cexrop 06U\IIIHa Kasaarrs« I • • • • . . 
rpaacnoprsa. BIIIK aa nplIISnlllyaHe Ha 
IIIHBecTIIIToplII). 

nLJn, 
V13rpa>K,qaHe Ha 06U\IIIHCKIII 61113Hec ueansp 06U\IIIHCKIII1103,94 06U\IIIHa Ka3aHnbK LJacTeH cexrop•III csnaaosa 6a3a. 6IOA>KeT, onpp 

1.2. 

V13roTB51He Ha npoy-rsaae aa peanaayewocr 
06U\IIIHCKIII - aa nOTpe6HocTIIITe OT 61113Hec IIIHKy6aTop III 10,00 06U\IIIHa Kaaaarrs« LJacTeH cexrop •6IOA>KeT seroecro YCToiilYIIIBO csurecrsyeaae. 
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• • • • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • 

• • • • • 

• • • 

• • 

• • • • • • • 

Cb3AaBaHe Ha ycnOB~51 sa paasarae Ha 
ManbK ~ cpenes 6~3HeC - nonnouaraae ~ 

cneuaanasapaaa 06Y4eH~R 

Ilonspena Ha ny6n~4Ho-4acTH~Te 

napraeopcraa. 

AHan~3 Ha HY>K,Q~Te, npooneuare ~ 

Bb3MO>KHOCT~Te aa noaxpena OT crpasa ua 
061l1~HaTa. 

flpoaeznaae na peryn51pH~ cpeuia C 
6~3Heca aa ~HQ'JopM~paHe OTHOCHO 
061l1~HCK~ npoexra. 

HaMan51BaHe Ha aAM~H~cTpaT~BH~Te 

6ap~ep~, n~l..IeH3~OHH~ ~ paspeuiarenaa 
pe>K~M~ aa paaaarae ua 6~3Heca. 

Ocarypsaaae ua ~HQ'JopMal..l~51 aa 
Bb3MO>KHOCT~Te aa Q'J~HaHc~paHe no 
AOHopcK~Te Q'JoHAoBe Ha EC. 

Hacsp-aeaae cTapT~paHeTO Ha 6~3Hec 
npasaa xoacynrauaa, 06Y4eH~e, aa AOCTbn 
AO ~HQ'JopMal..l~51, acacrapase aa ~3AaBaHe 

Ha paspeunrrenaa, AOCTbn AO nnou, aa 
CTOnaHCKa Aeii1HocT. 

Cb3AaBaHe Ha M06~nHo npoAyKTOBO 
~3nO>KeH~e ua MCn OT 061l1~Ha Kasaarrs« 
"npO~3BeAeHO BKaaaarrsx". 

nOAnOMaraHe Y4acT~eTO Ha MCn B 
nasanpa B 6bnrap~51 ~ 4Y>K6~Ha. 

100,00 

50,00 

10,00 

5,00 

20,00 

20,00 

100,00 

200,00 

200,00 

061l1~HCK~ 

6IOA>KeT, 
LJacTeH cexrop 

061l1~HCK~ 

6IOA>KeT 

061l1~HCK~ 

6IOA>KeT, 
LJacTeH ceKTop 

061l1~HCK~ 

6IOA>KeT, 
LJacTeH cexrop 

_VL..oI...\I'III_nr. 

hU"\nUl'OT 

_IVM'I,\_., 

l...\eHTpaneH 
6IOA>KeT 

061l1~HCK~ 

6IOA>KeT, 
LJacTeH cekrop 

on ~K 

l...\eHTpaneH 
6IOA>KeT, 

LJacTeH cexrcp 

061l1~Ha Ka3aHnbK 

061l1~Ha Kaaaxrrsx 

061l1~Ha kasaurrs« 

061l1~Ha Kasaarrs« 

061l1~Ha Ka3aHnbK 

061l1~Ha Ka3aHnbK 

061l1~Ha Kaaaarrsx 

061l1~Ha Ka3aHnbK 

061l1~Ha Ka3aHnbK 

LJacTeH cexrop 

LJacTeH cekrop 

LJacTeH cexrop 

LJacTeH cexrop 

LJacTeH ceKTop 

LJacTeH cexrop 

LJacTeH cekrop 

LJacTeH ceKTOP 

LJacTeH cexrop 

I • • 

• i • 

• i • 

• i • 

• I • 

• I • 

• 1 • 
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V1HVll..IVlVlpaHe Ha nporpaua sa Cb3,QaBaHe VI 
pasaarae Ha krrscrepa. nO,QKpena VI 
HaCbp4aBaHe sa Cb3,QaBaHe Ha krrscrepa: 
xpaaarenao-axycoaa npOMVlWIleHOCT VI 
TYPVl3bM. 

Oprasaaapaae Ha napraeopcrsa Me>K,IJ.y 
ue-rrparuorre BIlaCTVI , 06Ll1V1HaTa, MeCTHVlS'I 
6V13Hec, MeCTHVlTe VI Hal..lVlOHaIlHVI cBbp3aHVI 
opraHVl3al..lVlVl aa craprapase VI ykpenaase 
Ha xrrscrepa. 

Hacspvaaaae pasaaraero Ha 
cneuaanasapaaa VlHq,pacTpyKTypa, 
06CIlY)f(BaLlla KIlbCTepVlTe - TexHOIlorVl4Ha, 
VlHq,opMal..lVlOHHa, q,VlHaHCOBa. 

nO,QKpena Ha opraaasauaoaaare crpyxrypa 
Ha krrscrepaare oprasasauaa. 

V13roTBS'lHe Ha VlHBeCTVll..IVlOHeH npocpnn Ha 
o6Ll1V1Ha Ka3aHIlbK. 

Y4acTVle Ha 06Ll1V1HaTa B Hal..lVlOHaIlHVI VI 
Me>K,IJ.yHapo,QHVI q,OpyMVI sa npVlBIlVl4aHe Ha 
VlHBecTVlTopVl. 

MapKeTVlHr VI pexnaua aa Vl3BOlOBaHe VI 
YTBbp>K,IJ.aBaHe Ha VlMVI,Q)f( Ha o6Ll1V1Ha 
Ka3aHIlbK KaTO ,Qo6po MS'lCTO sa ycneuiea 
6V13Hec. 

Cb3,QaBaHe Ha npeq,epeHl..IVIVI sa 
VlHBeCTVlTopVlTe. 

260,00 

30,00 

3000,00 

200,00 

100,00 

50,00 

126,00 

on V1K 4aCTeH ceKTOp 06Ll1V1Ha Ka3aHIlbK 

06Ll1V1HCKVI 
61O,Q)f(eT, 

tle-rrpanea 
61O,Q)f(eT, 

-lacrea cexrop 

! -Iacrea cexrop i 06Ll1V1Ha Ka3aHIlbK f • • • • • • • 

on V1K 4aCTeH cexrop f 06Ll1V1Ha Ka3aHIlbK • f • • • • 

l...leHTpaIleH 
61O,Q)f(eT, MV1 

, 
i -lacrea cexrop 06Ll1V1Ha Ka3aHIlbK 

06Ll1V1HCKVI 
61O,Q)f(eT 

06Ll1V1HCKVI 
61O,Q)f(eT 

, 
I 06Ll1V1Ha Ka3aHIlbK 

06Ll1V1Ha Ka3aHIlbK • • • I • 

06LlI VI HCKVI 
61O,Q)f(eT 

UOLllVlHa Ka3aHIlbK I • • • • • • • 

on V1K • 06Ll1V1Ha Ka3aHIlbK 4aCTeH cexrop • • 
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OnT~M~3~paHe Ha ycnoaasra sa onaasaue 
~ ekcnoaapaae Ha «yrrrypaoro HaCneACTBO 
- npOrpaMa 3a 06HOBS'lBaHe Ha 
ekcnoaaunare ~ MaTep~anHaTa 6a3a (PLtlM 
"LtlcKpa", XYAO>KeCTBeHa ranepas, nXM 
"l.jYAOM~P", 06ll\~HCKa 6~6n~oTeKa "LtlcKpa" 
~ AP·); 

Ftpoesrupaae ~ ~3rpa>KAaHe Ha 
xYAO>KeCTBeHo epacaAHo ocserneaae Ha 
uearpanaara crpaaa Ha 06 "LtlCKbp". 

Ltl3pa6oTBaHe aa llS'lnOCTHO "MeHIO 3a 
cBo6oAHOTO BpeMe" - B06XBaT Ha 
pa3n~4H~ ~30XPOH~ ~ TeM~, KaKTO B 
reparopasra Ha 06ll\~Ha Kasaarrsx, rasa ~ 

~3BbH HeS'l; 

OTpe>KAaHe Ha nOAXOAS'lll\~ repeaa 3a 
MOAepH~ kyrrrypao- ~ cnoprso
pasenekarenaa o6eKT~ B rp.Kaaaarrs« ~ 

Kpa~ S'l3. Konp~HKa; 

06S'lBS'lBaHe Ha KOHKYpC~ aa ~HBeCT~TOp~ B 
TeMaT~4H~ npoexru aa CBo6oAHOTO speae 
(aTpaKll~oHH~ 3aBeAeH~S'l, TeMaT~4H~ 

pecropasra ~ AP.); 

Arryanaanpaae Ha 06ll\~HCKaTa nporpaua 
aa onassaae ~ excnoxapase Ha 
apxeonora-ieoorre naMeTH~ll~ 

Couaanaaauas Ha xynrvpao-acropa-recsare 
o6eKT~ ~ paaaarue Ha "KymypHa 
~HAYCTP~S'l" 

2400,00 

onr> 
l..\eHTpaneH 

6IOA>KeT, 
06ll\~HCK~ 

6IOA>KeT 

06ll\~Ha Ka3aHnbK HnO, KymYPH~ 

~HCT~TYll~~ • 

8,50 06ll\~Ha 

Ka3aHnbK 
06ll\~Ha Kasaarrsx 

HnO, KymYPH~ 

~HCT~TYll~~ 

50,00 
'"-'v .......rlllv"ri 

6IOA>KeT, 
u ..... ,...?_LJ ,...61J"'T"_ ..... 

06ll\~Ha Ka3aHnbK HnO, KymYPH~ 

~HCT~Tyll~~ • 

0,00 06ll\~Ha Ka3aHnbK • • 

10,00 06ll\~HCK~ 

6IOA>KeT 
06ll\~Ha Ka3aHnbK HnO, KymypH~ 

~HCT~TYll~~ 

15,00 

3 500,00 

06ll\~HCK~ 

6IOA>KeT 

onpp, 
l..\eHTpaneH 

6IOA>KeT, 
06ll\~HCK~ 

6IOA>KeT 

06ll\~Ha 

06ll\~Ha 

Ka3aHnbK 

Kaaaarrs« 

HnO, KymYPH~ 

~HCT~TYll~~ 

HnO, KymYPH~ 

~HCT~TYll~~ • • • • • • • 
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npoeKT aa peCTaBpa14~51 ~ KOHCepBa14~51 Ha 
~CTOp~4eCKOTO HaCIleACTBO B,QOIl~HaTa aa 300,00
TpaK~~cK~Te uape (BKIlt04~TeIlHo MOAepHa 
~HeppacTPYKTypa) 

PeCTaBpa14~51 ~ KOHCepBa14~51 Ha TpaK~~cK~ 

rp06H~14~ B Mor~Il~Te "rOIl5lMa Apcesanxa", 
,.rp~epoH~Te", "XeIlBe14~51", "KPbH II" ~ Ha 3000,00 
paaxparare TpaK~~cK~ rp06H~14~ Kpa~ c. 
,Q.\I13BOPOBO ~ C.6y30BrpaA 

\I13rpa>KAaHe aa cbBpeMeHHa caspaaauia 
TYP~cT~4ecKa ~HeppacTpYKTypa Me>KAY 2800,00
TpaK~~cK~Te rp06H~14~ Ka3aHIlbK-KpbH
lllanka 

Pa3W~p5lBaHe Ha ETHorpaepcK~ KOMnIleKC 
.Kynara" C npOAbIl>KeH~e na YIl~14aTa aa 700,00
Ka3aHIlbWK~Te 3aHa5lT~ no YIl."M~pcKa" C 
paooreuia arenaera ~ cYBeH~pH~ Mara3~H~ 

YCTpo~BaHe aa neuiexonaa ~ senoanea, 
: caspasauia excnoaapaaare o6eKTw 
, Ka3aHIlbK  6y30BrpaA  MeraIl~Ta; 1 200,00 
Ka3aHIlbK  OBOll.lH~K - Assanapx; Ka3aHIlbK 
- EH~Ha 

Paapatiorsaae aa peartaayeu npoekr aa 
excnoaapaae aa ApeBHo-TpaK~~cK~51 rpaa 100,00 
Cesrononac - 513. Konp~HKa 

tle-rrpanea 
6tOA>KeT, Hno, KYIlTYPH~

06ll.l~Ha Ka3aHIlbK 
06ll.l~HCK~ ~HCT~TY14~~ 

6tOA>KeT 

onpp,
 
WeHTpaIleH
 

HnO, KYIlTYPH~6tOA>KeT, 06ll.l~Ha Ka3aHIlbK 
~HCT~TY14~~ 

06ll.l~HCK~ 

6tOA>KeT 

onpp, 
tlesrpanea 

HnO, KYIlTYPH~
6tOA>KeT, 06ll.l~Ha Ka3aHIlbK 

~HCT~TY14~~ 
06ll.l~HCK~ 

6tOA>KeT 

onr>. 
06ll.l~HCK~ HnO, KYIlTYPH~

06ll.l~Ha Ka3aHIlbK 
~HCT~TY14~~6tOA>KeT, 

LJacTeH cexrop 
..... 

onpp, 
06ll.l~HCK~ 

6tOA>KeT 
06ll.l~Ha Ka3aHIlbK HnO, KYIlTYPH~ 

~HCT~TY14~~ 

, 
WeHTpaIleH 
6tOA>KeT, 
06ll.l~HCK~ 

06ll.l~Ha Ka3aHIlbK HnO, KYIlTYPH~ 

~HCT~TY14~~ 

6tOA>KeT 
.......• 

... 

• • 

I 

• • • 

• 

• • 

• • 

i 
! 

: ......... 

• 

• 

• 

• 

i 

• 

i ........ 

. ......... 

I 
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Paapatiorsaae Ha npoexr sa COIlVlam13aIlVl~ 

na MeranVlTHVI~ KOMnneKC KpaVi c. 
Bysoarpan - rpaacrpopaapaae S 
TypVlCTVlyeCKVI VI epeCTVlSaneH ueirrsp Ha 
TpaKVlVlcKVlTe o6peAHVI KOMnneKCVI, 
SKnIOYSaHe S nporpavara .Esponejicxa 
KymypHVI MapwpYTVI" Ha C'ssera Ha Espona 

100,00 

l...\eHTpaneH 
6IOA>KeT, 

06Ll.\VlHCKVI 
6IOA>KeT 

I 
I 

06Ll.\VlHa Ka3aHnbK 
HnO, KymypHVI 

VI HCTVlTYIlVi VI • 

nOAroTosKa Ha npeanoxeuae sa 
SKnIOYSaHeTO ua ,QonVlHaTa HaTpaKVlVlcKVlTe 
uape KaTO IlsmOCTeH o6eKT s Cnacsxa aa 
CSeTOSHO KynTypHo HaCneACTSO ua 
IOHECKO 
-'~'.."_'-- -' .. ~~,..,-_._-.-
Ofiocoosaaae Ha MY3e~ Ha posara KaTO 
CaMOCTOs:lTeneH xynrypea VlHCTVlTYT, 
06HOSs:lSaHe VI nonoopseaae ua AOCTbna 

npOeKTVlpaHe VI Vl3rpa>K,QaHe ua 
xYAO>KeCTSeHo epacaAHo oceerneuae na 
3HaYVlMVlTe crpaAHVI KOMnneKCVI S rp. 
Ka3aHnbK (npoexr "3SYK VI caernaua"). 

10,00 

1803,77 

300,00 

l...\eHTpaneH 
6IOA>KeT, I 

06Ll.\VlHCKVI I 

6IOA>KeT 

llearpanea I 
6IOA>KeT, onpp I 

onpp, 
06Ll.\VlHCKVI 

6IOA>KeT 

I 

06Ll.\VlHa Ka3aHnbK 

06Ll.\VlHa Ka3aHnbK 

06Ll.\VlHa Ka3aHnbK 

MK 

HnO, KymypHVI 
VI HCTVlTYIlVi VI 

HnO, KymypHVI 
VI HCTVlTYIlVi VI 

1 • 

!. 

• 

• 

• 

Cb3AasaHe Ha MY3eVl Ha epoTOrpaepVl~Ta VI 
cbspeMeHHVlTe sVl3yanHVI Vl3KycTsa. 

300,00 
onpp, 

06Ll.\VlHCKVI 
&=;'1"'r'I'Ir_T 

06Ll.\VlHa Ka3aHnbK 
HnO, KymypHVI 

VlHCTVlTYIlVlVl • 

npeA-npOeKTHVI npoYYSaHVI~ sa ycrpoasaue 
Ha HOS 6anHeo-KoMnneKc KpaVi C.OSOLl.\HVlK 

30,00 06Ll.\VlHCKVI 
6IOA>KeT 

06Ll.\VlHa Ka3aHnbK I. 

npoyYSaTenHVI COHAa>KVI sa repuo-
MVlHepanHVI SOAVI 

200,00 

l...\eHTpaneH 
6IOA>KeT, 

06Ll.\VlHCKVI 
6IOA>KeT 

06Ll.\VlHa Ka3aHnbK I • • 
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• • 

• • • • 

1I13rpa>K,QaHe Ha COHAa>KHliI KflaAeHl..\liI aa 
excnnoarauas Ha MliIHepanHliI BOAliI 

1I13pa6oTBaHe Ha nOAPo6eH YCTpo~cTBeH 

nnas aa 6anHeo-KoMnneKc 

MapKeTliIpaHe Ha liIHBeCTliIl..\liIOHHOTO none 

PeKoHcTpYKl..\liI51 ua aononpoaon $200 OT 
KA3, C. OBOlllHliIK - Ka3aHnbK (4 KM) 

1I13rpa>K,QaHe Ha CnA ueursp B rp. 
Ka3aHnbK 

Cb3AaBaHe Ha eraorparpcxa KOMnneKCliI 
("ynlill..\liI Ha 3aHa51TliITe") B rp.lllunka liI 
c.Eanaa 

oprauuaapaue Ha exeroae« naHalilp Ha 
MeCTHliITe 3aHa51TliI 

1I13roTB51He aa asryanua nporpaa« aa 
npa3HliI4HliITe 06li14alil liI o6peAliI B cenara 

Pa3pa6OTBaHe aa TYPlilcTliI4ecKliI npoaysr 
"¢ecTliIBaneH TYPlil3bM" (B T.4. npasaauare 
Ha posara) 

1 300,00 

60,00 

20,00 

120,00 

800,00 

600,00 

90,00 

0,00 

30,00 

061l1li1HCKliI I 
061l1li1Ha Ka3aHnbK

6IOA>KeT 

061l1li1HCKliI 061l1li1Ha Ka3aHnbK
6IOA>KeT 

ue-rrpanea 
6IOA>KeT, !

061l1li1HCKliI 
6IOA>KeT 

onpp, 
061l1li1HCKliI 

6IOA>KeT 
I I 

I 

llacTeH cerrop, 
061l1li1HCKliI 

6IOA>KeT 

llacTeH ceKTop, 
061l1li1HCKliI 

6IOA>KeT 

061l1li1HCKliI 
6IOA>KeT 

I 

061l1li1HCKliI 
6IOA>KeT 

MOCS 

061l1li1Ha Ka3aHnbK 

llacTeH cekrop 

061l1li1Ha Kasaarrsx, 
llacTeH cexrop 

061l1li1Ha Kasaarrsx, 
llacTeH cexrop 

061l1li1Ha Kasaarrs« 

061l1li1Ha Ka3aHnbK 

061l1li1Ha Kasaarrs« I • I • 

HnO, KymypHliI •liIHCTliITYl..\liIliI 

HnO, KymypHliI 
liIHCTliITYl..\liIliI 

061l1li1Ha Kasaurrs« 

HnO, KymypHliI 
• I • 

liIHCTliITYl..\liIliI 

HnO, KymypHliI 
I •

liIHCTliITYl..\liIliI 

HnO, 
liIHCTliITYl..\liIliI 
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• • 

• • 

• • • • • 

npOeKTlIIpaHe 1II 1II3rpa>K.L\aHe aa Mpe>Ka OT 
neWeXO,D,HlII 1II seno-rrsrexa - OT rp. 
Kasaarrs«, C. Konpaska, f13. KOnplllHKa ,D,O 
MeCTHOCT "Tiopna": c. EHlIIHa - epsx 
5y31ly,D,>Ka; KPbH, 5y30srpa,D" P030S0, 
s:!ceHoso 

Cb3,D,aSaHe Ha MeCTHlil C,D,py>KeHlIIfI sa 
pasaarae Ha cenooi Typ1ll3bM (EHlIIHa, KPbH, 
OSOLllHlIIK Cpenaoroposo, -lepraaoso, 
!UlIInKa)._.____ . _..~_ ...._-,,---~~----",_._, ,~-._.---..__ ..

npoyYSaHe, «aprorexapaae 1II 
kareropaaapaae Ha pecypcare aa cencoi 

TYP14?1:>r..1 
Cb3,D,aSaHe aa aaaspuiea nponyxr aa 
cencoi Typ1ll3bM (sxruovaaui npaponso 1II 
Ky!1TYPfi()I:l<3<:;Il.~AcTS (),.~14:r14()~lII'i<314J 

v'13roTsflHe Ha lIIHSeCTlII~1II0HHa nporpaua aa 
61laroycTpofisaHe Ha cpenara 1II 6a3aTa C 
noresuaan aa npesp'suiaae S rypacra-recxa 

Cb3,D,aSaHe Ha opraH1II3a~1IIf1 sa paaaarve aa 
x06111- 1II cnopres Typ1ll3bM 

OpraH1II3111paHe Ha WKOlllll KbM YlIITalllllLllaTa 
(HapO,D,HlII TaH~lII 1II neCHlII, xy,D,O>KeCTSeHlII 
saaaarn 1II np.) 1II npennaraaero lIIM KaTO 
TyplilCTlilyeCKlil npoayrr 

BKllIOYSaHe Ha aTpaKTlIISHlil cb6111TlIIfI OT 
cQ KymYPHlilfi xanesnap Ha06Ll1l11HaTa S TYP
<ci.	 oneparopcxa naxern (cb60plll, ¢eCTlIISalllll 1II..
N	 HapO,D,HlII 06111yalll, ,D,eMOHCTplilpaHlil OT 

YlIITalllllLllHlII rpyna) 

1000,00 

20,00 

20,00 

20,00 

0,00 

25,00 

60,00 

90,00 

onpp, 
06Ll1l11HCKlil 

61O,D,>KeT 
06Ll1l11Ha Kasaarrs« 

06Ll1l11HCKlil 
61O,D,>KeT 

i 06Ll1l11Ha Ka3aHllbK 

06Ll1l11HCKlil 
61O,D,>KeT 

06Ll1l11HCKlil 
61O,D,>KeT 

I 06Ll1l11Ha Ka3aHllbK 

06Ll1l11Ha Ka3aHllbK 

06Ll1l11HCKlil 
61O,D,>KeT 

06Ll1l11Ha Ka3aHllbK 

06Ll1l11HCKlil 
61O,D,>KeT 

06Ll1l11Ha Ka3aHllbK 

06Ll1l11HCKlil 
61O,D,>KeT, 

L\eHTpalleH 
61O,D,>KeT 

06Ll1l11HCKlil 
61O,D,>KeT, 

4aCTeH cexrop 

06Ll1l11Ha Ka3aHllbK, 
4 lIITallllluta 

06wlIIHa Ka3aHllbK 

HnO, KymypHlil 
lIIHCTlIITY~lIIl11 

HnO, -racrea 
cexrop 

HnO, -racrea 
cexrop 

HnO, KymypHlil 
lIIHCTlIITY~lIIl11 

HnO, -racres 
cexrop 

-lacrea CeKTOD 

! • 

j • • 

! • • 

; . 

• 

i • 

• • • • • • 
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V13rpa>K,lJ,aHe ua nexa ~H¢paCTPYKTypa ~ 06Ll.1~HCK~ YaCTeH CeKTOp, uno, YaCTeH 
ycnyr~ aa CnOpTeH p~60nOB (Kpa~ 450,00 6IOA>KeT, 

06Ll.1~Ha Kaaaarrsx CeKTOp • 
ss.Konpaaxa ~ p.TYHA>Ka) YaCTeH CeKTOp 

Cb3AaBaHe aa 06Ll.1eCTBeHO-eKCnepTeH 
CbBeT no TYP~3bM 

.- ____.~-.. ..

Oprasaaapaae ua nporpaua aa~ 
...... noaauiaeaae aa KBan~¢~Kal.\~flTa na 
N 
N nporpecaoaanaare TYP~CT~YeCK~ KaAP~ 

Oprasaaapaae aa nporpaua aa o6yYeH~e 

aa aenporpecaoaanaa KaAP~ (B cencka, eKO 
~ xo6~ TYP~3bM); aapen CbC 
cneuaanasapaaare YMeH~fl, nporpauare 
BKnIOYBaT ~ e3~KOBO o6yYeH~e. 

Opraauaapaae ua KOHKYpC~, cT~Myn~paLl.l~ 

crpeuexa KbM B~COK npo¢ec~oHan~3bM ~ 

KayeCTBO - aa Ha~-Ao6bP xorertaep, 
r~A/aH~MaTOp, pecropasrsop ~ T.H. 

HnO, KymYPH~0,00 06Ll.1~Ha Ka3aHnbK •
~HCT~TYl.\~~ 

06Ll.1~Ha Kaaaarrsk, HnO, KymypH~150,00 OnAK • ! •
YaCTeH cexrop ~HCT~TYl.\~~ • 

06Ll.1~Ha Ka3aHnbK, HnO, KymYPH~90,00 OnAK 
YacTeH ceKTop ~HCT~TYl.\~~ • ! • • 

-lacrea cexrop, 
-lacres cesrop, HnO, KymYPH~120,00 06Ll.1~HCK~ • ! • 

06Ll.1~Ha Kaaaarrsk ~HCT~TYl.\~~ • • • • 
6IOA>KeT 
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60pCV1.

Vl3pa6oTBaHe na HOB~ peKJlaMHV1 
MaTepV1anV1 - cnpaBo4HV1I1~, nbTeBOA~TenV1, 

KapTV1, 6pOWypV1, YKa3aTenHV1 3HallV1 

06HoBflBaHe V1 nO,QAbp>KaHe aa WEB 
crpasaua Ha 06Ll1V1HaTa Caxryanaa 
~HepopMallV1fl aa rypacra-recxoro 
npennaraae 

nep~oAV14HO opraaaanpase aa MacV1paHV1 
peKJlaMH~ KaMnaH~V1, B.T.4. ~ nnareua 
ny6nV1KallV1V1 B cneuaanasapaHV1 
4y>K,QeCTpaHHV1 ~3AaH~fl. 

Vl3pa6oTBaHe Ha MymV1MeA~V1Ha 

npeae-rrauas Ha 06Ll1~HaTa CMHorolleneBo 
npe,QHa3Ha4eHV1e. 

VlH~IlV1V1paHe V1 npoeexaaae ua 
TypV1cT~4ecKV1 ceMV1HapV1, V13nO>K6V1, 

npeae-rrauna V1 

Oprasaaapaae Ha npoMollV1V1 na HOBV1 
TypV1cT~4ecK~ npoAyKTV1. 

Y4aCTV1e B TYP~cTV14ecK~ V13nO>KeHV1fl V1 

200,00 

105,00 

235,00 

50,00 

300,00 

180,00 

240,00 

onpp, 
06Ll1~HCKV1 

HnO, KymypHV16IOA>KeT, 06Ll1V1Ha Ka3aHnbK i •
V1HCTV1TYIlV1V1 • 

l...IeHTpaneH
 
6IOA>KeT
 

06Ll1V1 HCKV1 
YacTeH ceKTop,6IOA>KeT, 06Ll1V1Ha Ka3aHnbK i • : • 

• j •TVll...l • • •
YacTeH cexrop 

06Ll1V1HCK~ 

6IOA>KeT, 
YacTeH ceKTop,l...IeHTpaneH 06Ll1V1Ha Ka3aHnbK • i • TVll...l • • • • •

6IOA>KeT, 
YacTeH cexrop 

06Ll1V1 HCKV1 HnO, KymypHV106Ll1V1Ha Ka3aHnbK6IOA>KeT V1HCTV1TYIlV1~
 

OnAK,
 
HnO, KymYPHV106Ll1V1HCKV1 06Ll1V1Ha Kaaaarrs« 

V1HCTV1TYIlV1V1 • • • • • •
6IOA>KeT 

'{acres cexrop, 
YaCTeH cexrop, HnO, KymYPHV106Ll1V1HCKV1 

06Ll1V1Ha Ka3aHnbK V1HCT~TYIlV1V1 • • • • ·; .
61O,Q>KeT 

-lacrea cexrop, 
YacTeH cexrop, HnO, KymypHV106Ll1V1HCKV1 i •06Ll1V1Ha Ka3aHnbK ~HCTV1TYIlV1 V1 • j • • • •

6IOA>KeT 
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• • • • 

• • 

flpoaexaaae Ha MapKeTliIHroBliI npOY4BaHliI~ 

aa onpenenaae Ha npaoparersare nasapa 

aa MeCTHliITe TYPlilCT1iI4eCKliI npOAYKTliI, 

YCTaHOB~BaHe aa KOHTaKTliI C TyplilCT1iI4eCKliI 

OpraH1iI3al..\liIli1 - nOTeHl..\liIanHliI "areHTliI" 3a 

HOBliI AliICTP1il6Yl..\1iI0HHliI KaHanlil. 

Cb3AaBaHe aa HOBliI 3eneHliI nnouia - B 

nOAXOAliITe KbM cenauu-are CpeAliI B 

aKTliIBHaTa rypacra-iecxa 30Ha. 

Opraaaaapase Ha aTpaKl..\1iI0HeH rpascnopr 
(naHopaMHliI enaxsera) Me>K,D,Y BC1iI4KliI 

eKcnoHliIpaHliI o6eKTliI Ha TpaKliI~cKoTO 

HacneACTBO. 

15,00 

300,00 

2000,00 

YaCTeH CeKTOp, 
YaCTeH CeKTOp, uno, KymYPHliI

06ll.1li1HCKliI 
06ll.1li1Ha Ka3aHnbK liIHCTliITYl..\liIli1 

6IOA>KeT 

06ll.1li1HCKliI 06ll.1li1Ha Ka3aHnbK -lacrex cexrop • I •
 

onpp,
 
06ll.1li1HCKliI HnO, KymypHliI

6IOA>KeT, 06ll.1li1Ha Kaaaarrs« 
liIHCTliITYl..\liIli1lleurpanea 

6IOA>KeT 
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• • 
,QonbnHII1TenHO aanecasane S aKTII1SHaTa 
Typll1CTII14eCKa 30Ha (BKnI04I11TeJ1HO 
cTII1Mynll1paHo 1I13rpa>KAaHe Ha P030BII1 
HaCa>KAeHII1s:l) . 

F'"'··m" . 

~3rpa>KAaHe 111 6naroycTpOs:lBaHe Ha Mpe>Ka 
OT neweXOAHII1 anea. 

720,00 

onpp nO.5 

4aCTeH cekrop, 
06III111 HCKII1 

61O,Q>KeT 

060raTs:lSaHe 111 oCbBpeMeH51SaHe Ha 
KymypHII1s:l KaneH,Qap Ha o6111Il1HaTa. 

0,00 

Cb3AasaHe Ha nnartpopva aa oooraraaaae 
Ha,QHII1 HaTpaKII1ClcKaTa xyrrrypa C 
aTpaKTII1BHII1 eneMeHTII1 111 Y4acn1R 

Paapadorsase Ha napTHbOpCKII1 npoeKTII1 aa 
HOSI1 epeCTII1BanHII1 111 ,Qpyrll1 cb6111TII1ClHII1 
npOs:lBII1; nOBII1WaBaHe 3Ha4111MOCTTa 111 
HII1BOTO Ha aacrosuiare. 

Aaanrapase Ha HOBII1 HeTpaAII1L\II10HHII1 
npocrpaacraa aa npoaexaaae Ha KymypHII1 
npoaaa, KOHL\epTII1, cnexraxna Vl Mna,Qe>KKII1 
AeClHocTII1. Peartaaapaae Ha apT-npOeKTII1 C 
Mna,Qe>KKa HaC04eHOCT 

260,00 

200,00 

400,00 

06111Il1HCKII1 
6IOA>KeT, 

lleHTpaneH 
6IOA>KeT 

06111Il1HCKII1 
6IOA>KeT, 

4acTeH cexrop 

onp4P, 
06111Il1HCKI1 

6IOA>KeT 

uno. KymypHII1
06111Il1Ha Ka3aHJ1bK 

111HCTII1TY 4111 111 

06111Il1Ha Ka3aHJ1bK • 

uno, KymYPHII106111Il1Ha Kasaarrs« i • i • 
• i •111 HCTII1TY411111 • • • 

uno, KymypHII1
06111Il1Ha Ka3aHnbK • i •II1HCTII1TY4Vlll1 • • • • 

Hno, KymYPHII106111Il1Ha Ka3aHJ1bK 
•111 HCTII1TY4111 111 • • • • i• 

uno, KymypHII1
06111Il1Ha Ka3aHJ1bK 

111 HCTII1TYL\II1 111 • • 

AKTyanll13a4111s:l aa peracrspa Ha 06ll{II1HCKVl 
KymypHII1Te, II1CTOpl14eCKII1 111 apXII1TeKTypHII1 6IOA>KeT, uno. KymypHII1100,00 06111Il1Ha Kasaarrs« ! • i •
naMeTHII1L\II1 ( B napraeopcrso C ~KOMOC 111 lle-rrpanea 111 HCTII1TY4111 111 
MK) 61O,Q>KeT 

Cb3,QaBaHe Haenexrponaa 6a3a aa 
06111Il1HCKI1

MOHII1TOpll1Hr no onaaaaaero Ha 
6IOA>KeT, HnO, KymypHII1naMeTHII14111Te Ha «yrrrypara, ,QbJ1rOCp04eH 70,00 06111Il1Ha Kaaasrrs«

Llearpanea 111HCTII1TY 4111 111 
nnas aa nO,QAPb>KKa, peaoaapase 111 

61O,Q>KeT
couaan 1I13aII1151 
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• • 

• • 

• • 

<t>opMVlpaHe Ha nporpecaoxanea ,QyXOB 

opxecrsp 

nOBVlwaBaHe ua KBanVlepVlKal.lVl51Ta Ha 

aaerare B cdiepara aa xynrypara B nOCOKa 

oocnyxaaue Ha TYPVlCTVI 

nO,QKpena aa TBOpyeCKVlTe Vl351BVI ua 
npencrasarena Ha xY,QO)f(eCTBeHO

TBOpYeCKaTa VlHTenVlreHl.lVl51 aa 
npe,QCTaB51He VI pasnpocrpaaeaae Ha 

npOVl3Be,QeHVl51Ta Ha Ka3aHnbWKVlTe TBOPl.lVl 

flonxpena Ha npasocnaaawre XpaMOBe B 

06Ll1V1HaTa sa Cb3,QaBaHe Ha He,QenHVI 

YYVlnVlLlla no sepoy-reuae VI XPVlCTVl51HCKO 

Vl3KyCTBO 

nO,QnOMaraHe Ha Me)f(,QyHapO,QHVI KymypHVI 

,Qe~HOCTVI KaTO VI 3no)f(6 VI , KOHKypCVI VI np. 

.[\bnrOCpOYeH nnau aa nOMpb)f(Ka, 

peuoaapaae VI couaanuaauaa Ha 

naMeTHVll.lVlTe Ha xyrrrypara. 

06Bbp3BaHe Ha ,Qe~HOCTVlTe B o6nacna Ha 

xyrrrypara C pa3BVlTVleTO aa xyrrrype« 
TYPVl3bM. 

CbXpaH51BaHe Ha Hapo,QHVlTe TpCl,QVll.lVlVl VI 

o6V1yaVl VI npaaocnaaaara ,QyXOBHOCT BbB 

Bb3nVlTaHVleTO Ha Mna,QVlTe. nO,QKpena Ha 

npaeocnasaare xparaose B 06Ll1V1HaTa sa 

Cb3,QaBaHe Ha He,QenHVI YYVlnVlLlla no 

sepoy-reaae VI XPVlCTVl51HCKO Vl3KyCTBO. 

50,00 

140,00 

300,00 

180,00 

10,00 

06Ll1V1HCKVI 

61O,Q)f(eT 

OnAK, 

06Ll1V1HCKVI 

61O,Q)f(eT 

06Ll1V1HCKVI 

61O,Q)f(eT 

06Ll1V1HCKVI 

61O,Q)f(eT 

06LlIVI HCKVI 

HnO, KymypHVI
06Ll1V1Ha Kaaaarrs« 

VlHCTVlTYl.lVlVl 

HnO, KymypHVI
06Ll1V1Ha Kasaarrsx 

VlHCTVlTYl.lVlVl 

HnO, KymypHVI
06Ll1V1Ha Kasaurrsx 

VI HCTVlTYl.lVl VI 

HnO, KymypHVI
06Ll1V1Ha Kasaurrsx 

VI HCTVlTYl.lVl VI 

61O,Q)f(eT 

06Ll1V1HCKVI10,00 
61O,Q)f(eT 

06Ll1V1HCKVI
10,00 

61O,Q)f(eT 

06Ll1V1HCKVI 

10,00 61O,Q)f(eT, 

-lacres cekrop 

06Ll1V1Ha Ka3aHnbK 

06Ll1V1Ha Ka3aHnbK 

06Ll1V1Ha Ka3aHnbK 

06Ll1V1Ha Ka3aHnbK 

HnO, KymypHVI
 

VlHCTVlTYl.lVlVl
 

HnO, KymypHVI
 

VI HCTVlTYl.lVl VI
 

HnO, KymypHVI
 

VlHCTVlTYl.lVlVl
 

PenVlrVlo3HVI
 

oprauasauaa,
 
KymypHVI
 

VlHCTVlTYl.lVlVl, HnO
 

• 

• 

• 

•• 
..... 

• 
I 

I 

• 

•
 

•
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•• 
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•
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Cb3AaBaHe Ha rpa<p~K aa peMOHT ~ 

peaosapaae Ha MaTep~anHaTa 6a3a ~ 

aaaspuiaase Ha ra3~<p~Kal..\~S'ITa ua 
crpanare CKymypHo npeAHa3HaYeH~e 

PeHOB~paHe Ha 6a3aTa ~ BbBe>K,QaHe ua 
HOB~Te TeXHOnOr~~ B Y~Tan~l.l.laTa, 

06HOBS'lBaHe ~ cT~Myn~paHe ua paaaaraero 
~M KaTO reparopaanua KymypH~ uearpose 

PeKoHcTpYKl..\~S'I aa $~n~ana Ha 
6~6n~oTeKaTa; Cb3AaBaHe Ha l..\eHTbp Ha 
3aHaS'lT~Te, Ka3aHnbwK~ rpaA~H~ ~ Ynuua 
Ha ranepaare: nOCTaBS'lHe ua 
~H<popMal..\~OHH~ ratina ~ YKa3aTenH~ 

Ta6en~ Ha rnaaaare KPbCTOB~l.l.la, 

YKa3Bal.l.l~ OCHOBH~Te TYP~CT~YeCK~ o6eKT~; 

6naroycTpoS'lBaHe Ha npocrpaacrsoro npen 
Eraorparpcsa KOMnneKC. 

lt13rpa>K,QaHe Ha lleursp aa xyrrrypa ~ 

TYP~3bM CaM<p~TeaTbp, MaKeT~ aa 
OTKp~T~Te TpaK~V1cK~ rp06H~l..\~ ~ 

excnoaapaae BTS'lX Ha op~r~HanH~Te 

HaxoAK~, xoarpecaa, KOH<pepeHTH~ ~ 

~3no>K6eH~ sana, o<p~c~ 

Flonynspaaapaae ua KymypHoTo 
aacnencrso ~ KymypH~Te KOP~AOP~ B 
peraosa 

3aKynyBaHe Ha Mym~MeA~V1Ho 060PYABaHe 
ea nnouianaa npossa 

3aKynyBaHe Ha CTonOBe ~ neVlK~ ea ceAS'lI.l.l~ 

MeCTa no npasaauare 

0,00 

1800,00 

748,12 

2300,00 

400,00 

50,00 

50,00 

HnO, KymYPH~
061.l.l~Ha Ka3aHnbK 

~HCT~TYl..\~~ 

onpp, 
HnO, KymypH~

061.l.l~Ha 061.l.l~Ha Kaaasrrs« • ·, . •
~HCT~TYl..\~~Kasaurrs« 

onpp 1.3; 
061.l.l~Ha 061.l.l~Ha Kasaarrs« Y~Tan~l.l.la 

Kasaarn,«; 

onpp, 
HnO, KymypH~ 

061.l.l~Ha 061.l.l~Ha Kasaarrs« 
~HCT~TYl..\~~Kasaarrs« 

AOHOPCK~ HnO, KymYPH~
061.l.l~Ha Kaaaurrs« !.!.

<poHAoBe ~HCT~TYl..\~~ • ! • • • • 

061.l.l~HCK~ 
061.l.l~Ha Kasaarrs«

6IOA>KeT • 

061.l.l~HCK~ 
061.l.l~Ha Kasaarrs« •6IOA>KeT 
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• • • • • • • 

• • • • • 

• • • • 

PeMOHT l-l peaosapaae Ha 6l-l6nl-lOTe4Hl-lTe 
crpaaa. 

nOCTpO~BaHe Ha HOBa crpana sa 
06Ll.1l-lHCKaTa 6l-l6nl-lOTeKa. 

ra3l-l<pl-lKal..\l-l~ aa uearpansara crpaaa Ha 
6l-l6nL-10TeKaTa. 

-" .._.._,_._,- ----------- '"---~

PeKoHCTpYKI..\l-l~ l-l MO,QepHl-l3al..\L-1~ Ha 
crpaaara Ha HlI "VlcKpa 1860", rp. 
Kasaarrs«. 

nOBL-1WaBaHe Ha 3aeTOCTTa l-l ,QOXO,Ql-lTe c 
axuear Ha Mna,Qe>KKaTa 3aeTOCT. 

Hacsp-raeaae Ha COI..\l-lanHOTO 
npennpaeva-recreo vpea y-racrae l-l 
l-l3nbnHeHl-le Ha npoexra. 

nOBl-lWaBaHe Ha 3aeTOCTTa -ipes MepKl-l aa 
npeKBanl-l<pl-lKal..\l-l~ l-l noaauraaaae Ha 
06pa30BaTenHOTO paauauie Bcenauiara Ha 
06Ll.Il-lHaTa. 

CTa>KOBe sa Mna,Ql-l cneuaanncra. 

CTapTL-1paHe Ha caMOCTO~TenHa ,Qe~HOCT aa 
Mna,Ql-l npe,QnpL-1eMa4L-1. 

OCl-lrYP~BaHe Ha 6e30naCHl-l ycnoeas Ha 
Tpy,Q B npennpaarasra l-l <pl-lpM l-lTe. 

56,00 

12000,00 

100,00 

4000,00 

1 000,00 

1 500,00 

2000,00 

1 260,00 

2000,00 

1000,00 

06Ll.Il-lHCKl-l 
61O,Q>KeT 

onrr nO.5 

onr> nO.5 

Esponeacxa 
cpencrsa l-l 

,Qpyrl-l BbHWHl-l 
l-l3T04Hl-lI..\l-l 

lleHTpaneH 
61O,Q>KeT 

on PlIP 

on HOVlP, on 
PlIP 

on PlIP 

on PlIP 

on HOVlP, on 
PlIP 

06Ll.1L-1Ha Kaaasrrs« 

06Ll.1L-1Ha Kaaaarrs« 

06Ll.1L-1Ha Kasaarrs« • 

HlI "VlcKpa 1860" 06Ll.1L-1Ha Kaaaarrsk ! • 

06Ll.1L-1Ha Kaaaarrs« Hno 

06Ll.1l-lHa Kaaasrrsx HnO • • • • • • • 

06Ll.1l-lHa Kasaarrs« HnO • i • 

06Wl-lHa Kasaarrs« HIIU 

06Ll.1l-lHa Kaaaarrsk HnO 

06Ll.1l-lHa Ka3aHnbK HnO • • 
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PeMOHT, MepKVI EE, ooopvnaaae VI 
500,00 HAE<P 

, 
06LilVlHa Ka3aHnbK ; . • • • • • •o63aBe>K,QaHe HaM6AJl "XPVlCTO i 

CTaM6oncKVI" - rp. Kasaarrs«. 

Llanocrea peMoHT Ha.140M sa crapa xopa N2 
06LilVlHCKVI1, BTOBa 4V1cno nonoepasaae aa 

844,41 61O,D,>KeT, I • 06LilVlHa Kasaarrs« HnO • i • •eHeprVlVlHaTa ecjJeKTVlBHOCT VI 
onoc

6naroycTpOs:lBaHe Ha npVlne>KaLilVls:l repea. 

V13rpa>K,QaHe Ha ueursp sa BpeMeHHo 
444,46 

onpp 
I I • 06LilVlHa Kaaasrrs« HnO

HaCTaHs:lBaHe. 1.5.,OnOC 

YCTOVl4V1B ue-rrsp 3a BpeMeHHo 206,90 on PLIP i i • 06LilVlHa Kaaaarrsx HnOaacra-msaae (MM). 

lle-rrpanes 
AOVl3rpa>K,QaHe aa .140M aa crapu xopa C 981,20 61O,D,>KeT, ! • 06LilVlHa Ka3aHnbK HnO i. •,D,eMeHllVls:l N2 2 VI nonoopaaaae Ha,D,OCTbna. 06LilVlHa I 

Ka3aHnbK 

06LilVlHCKVIYCKOps:lBaHe Ha npoueca Ha 
1712,80 61O,D,>KeT, 06LilVlHa Kaaaarrs«, 

HnO • ! • • i • • • i •,D,eVlHcTVlTYllVloHanVl3allVls:l VI paasarue Ha 
l..\eHTpaneH COllVlanHVI pa60THVllIVInpVleMHaTa rpaxa. 

61O,D,>KeT 

AeTcKa Mne4Ha KYXHs:l, rp. Kasaarrsx
35,00 06LilVlHCKVI 

06LilVlHa Ka3aHnbK •npeycTpo~CTBO B "KyXHs:l -MaVlKa", 61O,D,>KeT I 
BbTpewHVI peMoHTHVI ,D,e~HocTVI. 

E>Kero,D,HO nposexaase Ha o6y4eHVle na 
l..\eHTbp aa cneunra 

Me,D,VllIVlHCKVlTe cneuuanacra OT 3,D,paBHVlTe 
Me,D, VI lIVIHCKa

Ka6V1HeTVI B,D,eTCKVI rpa,D,VlHVI VI Y4V1nVlLila C 
06LilVlHCKVI 

06LilVlHa Ka3aHnbK 
nOMOLil, 

• ! • • i • • • •lien npaKTVl4eCKO npVlnO>KeHVle Ha 35,00 
61O,D,>KeT Peraosaruta

HopMaTVlBHVlTe ,D,OKyMeHTVI B oonacrra Ha 
3,D,paBHaaapaaeonaseaaero VI noanuiasaae Ha 

VlHCneKllVls:l3HaHVls:lTa VIM. 
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napTHbopCTBO 101 CbTpYAHIo14eCTBO CAPyrlo1 
CTpaHIo1 OT esponeacsara 06I..llHOCT. 
3ApaBHo o6c11y)KBaHe Ha Y4eH1011.11o1. 

-'~~-"-"-'--

npoeKT 3a npeAOCTaB51He aa couaansara 
ycnyra AOMaweH nOMOI..llHIo1K. 

Kplo13101ceH ueursp aa neua/naua, )KepTBIo1 ua 
AOMaWHO HaCIo111lo1e, Tpaeplo1K 10111101 npyra 
epopMa aa excnnoarauaa, 

. 

Aopa3BIo1BaHe aa 3BeHo sa ycnyra B 
AOMawHa cpena. 

...........
 

npoeKT no on PYP, sa npeAOCTaB51He Ha 
couaanaara YC11yra "nlo14eH acacre-rr''. 

- •.._....-----_.~~-----------------

npoeKT sacaraui Henb11H011eTHIo1Te MaVlKIo1. 

nOAo6p51BaHe Ha ynpaanesaero Ha 
40BeWKIo1Te pecypca Bo611acTTa Ha 
3ApaBeona3BaHeTo. 
-------_._-~_.~_._ ...._...._ ..-.._-_.__ .,,_.._---- - ._.... ----<--,,,_.

PeKoHcTpyKl.Ilo151 ua couaanes AOM B rp. 
Ka3aH11bK - 06HOB51BaHe 101 MOAepH1013al.llo151 
Ha AOM 3. 

Paaxpasaue aa YC11yra AHeBeH uesrsp aa 
xopa CyBpe)K,QaHIo1R 

12,00 

230,00 

140,00 

061..lllo1HCKIo1 
6IOA)KeT 

061..lllo1HCKIo1 
6IOA)KeT 

06I..ll 101 HCKIo1 
6IOA)KeT 

250,00 
06I..ll 101 HCKIo1 

6IOA)KeT 

•.... 

143,00 

50,00 

20,00 

800,00 

200,00 

on PYP 

061..lllo1HCKIo1 
6IOA)KeT 

, 

I 

on PYP 

!..\eHTpa11eH 
6IOA)KeT, 
061..lllo1Ha 

Ka3aH11bK 

onpp no.a II 

I 061..lllo1Ha Ka3aH11bK • 

1 

I 
AOMaweH couaanes 

narpoaax Hno • • 

I 061..lllo1Ha Ka3aH11bK HnO,5YK • • 
... 

061..lllo1Ha Ka3aH11bK, 
AOMaweH couaanes 

narposax 
HnO,5YK • • 

....... ...... 

061..lllo1Ha Ka3aH11bK 

P3111 Crapa 3aropa, 
COl.llo1a11HO 

nonnouaraae, 061..lllo1Ha 
Ka3aH11bK 

HnO,5YK 

Hno • 

• 

• 

• 
I 
! 

• • • 

..... 

061..lllo1Ha Ka3aH11bK Hno • • • 

! 

I 

061..lllo1Ha Ka3aH11bK 

061..lllo1Ha Ka3aH11bK 

Hno 

Hno 

............. 

• • 

• • 
; 

I
• 

., .. 

•......... 

................ 

_.... 

• • 

. 

• 

• 
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l..\HCT ~ e,lJ,HOV13rpa>K,QaHe Ha TP~ 

sauiareao }K~n~ll.Ie B rp. Ka3aHnbK. 

~ 3>1<.) 

.Huxona 06pewKoB". 

l..\51nOCTeH peMoHT Ha ,lJ,eTCK~ 

1, 11 ~ 22, BTOBa 4~cno 

eHepr~~HaTa 

Ha TBop4ecK~Te 

CT~neH,lJ,~~, 

~ y-racruero B KOHKYPC~, 

on~Mn~a,lJ,~, 

nneaepn, TYPH~P~ 

TPY,lJ,HOCT~ B o6Y4eH~eTo 

~ 

Ilporpaaa aa nO,lJ,06p51BaHe 
o6Y4eH~e 

,lJ,eTCK~ rpa,lJ,~H~. 

- nn 
2007-2014 (Pa3Kp~BaHe na ycnyrara l..\HCT 

V13rpa>K,QaHe na HaL.1~OHaneH L.1eHTbp aa 
npapono-varevara-recsa HaYK~ KbM nMr 

rpa,lJ,~H~ - NQ 
nO,lJ,06p51BaHe ua 

eepeKT~BHOCT ~ 

6naroycTp051BaHe Ha npanexauiaa repea. 

Oc~rYP51BaHe Ha Cpe,lJ,CTBa aa neua ~ 

Mna,lJ,e}K~ C~351BeH~ 3anO}K6~ sa paaaarae 
~M cnocotiaocrn 

nonnoaaraae opraaaanpaaero 
Me>K,QYHap0,lJ,H~ 

o6Y4~TenH~ ~ cnopraa narepu. 
~ np. 

Ilporpaaa sa paoora Cneua C,lJ,eep~L.1~T~ ~ 

~ ornanaana OT 
Y4~n~ll.Ie Cuen T51XHaTa pe~HTerpaL.1~51. 

Ocarypasaae ycnOB51 aa MaKC~ManeH 

pasaa a,lJ,anTaL.1~51 B C~CTeMaTa ua 
oopaaosaaae. 

Ha aKT~BHOTO 

Me>K,Qy otipaaosaaaero ~ 

nO,lJ,nOMaraHe o6Y4eH~e, 

CHY>K,Q~Te Ha nasapa ua 

~HTerp~paHoTo 

ua neua CbC con B Y4~n~ll.Ia ~ 

E<t>pp,Onpyp 
2379,65 l..\eHTpaneH • 06ll.1~Ha Kaaaarrsx HnO I • 

61O,lJ,}KeT 

500,00 on HOVIP 06ll.1~Ha Kaaaarrsx 

1 726,79 
onpp 1.4., • 06ll.1~Ha Ka3aHnbK I.~. 

onoc • 

06ll.1~HCK~180,00 61O,lJ,}KeT 
06ll.1~Ha Kaaaarrsx y~Tan~ll.Ia • I • • • • • • 

150,00 on HOVIP 06ll.1~Ha Kasaurnsx Y4~n~ll.Ia • • • 

Y4~n~ll.Ia ~ ,lJ,eTCK~
400,00 on HOVIP 06ll.1~Ha Ka3aHnbK • • • • • • •

rpa,lJ,~H~ 

450,00 on HOVIP 06ll.1~Ha Ka3aHnbK Y4~n~ll.Ia • • • • • • • 

Y4~n~ll.Ia ~ ,lJ,eTCK~
150,00 on HOVIP 06ll.1~Ha Ka3aHnbK • I • i • • •rpa,lJ,~H~ 

193 



• • • 

• • 

• • • • 

• • • 

,[IHeBHa ,QeTCKa scna .Haaexna" NQ 6, rp. 
Kasaarrsk - peKoHcTpyK4HS'I Ha crpanara, 
06HOBS'lBaHe aa oronnarensara CHCTeMa. 

nO,Q06pS'lBaHe MaTepHanHo-TexHH4ecKaTa 
fiaaa B o6pa30BaTenHH HHCTHTY4HH. 

~-"----~~.-

nO,Q06pS'lBaHe Haynpaaneuaero Ha 
40BeWKHTe pecypca B otinacrra Ha 
o6pa30BaHHeTo. 

06HOBS'lBaHe H EE HaCOY "AHTHM I", OY 
"Kynara", OY "naHcHH XHneH,QapcKH" H 
,QpyrH Y4HnHll.Ia. 

1I13rpa>K,l:\aHe Ha MHoroepyHK4HoHaneH 
KOMnneKC aa a,QMHHHcTpaTHBHH ycnyra, 
Kymypa Hcnopr; H3rpa>K,l:\aHe Ha 
BH,QeoHa6nlO,QeHHe (B uesrspa Ha)j(K 
"1I13TOK"). 

1I13rpa>K,l:\aHe Ha HOBa MHoroepyHK4HoHanHa 
sana (non cranaosa): 1I13rpa>K,l:\aHe ua 
BH,QeoHa6nlO,QeHHe. 

PeHOBa4HS'I ua CTa,QHOH Cesrononac, aa 
6a3aTa aa XBbpnS'lHHS'I H HaTpeHHpOBb4HHS'I 
CTa,QHOH, Ha cb6neKanHS'lTa HOKonHHTe 
npOCTpaHCTBa; H3rpa>K,l:\aHe Ha 
BH,QeOHa6nlO,QeHHe. 

nOKpHBaHe, peHOBa4HS'I Ha,QanTa4HS'I Ha 
kononpyua, sa na ce H3n0n3Ba 6a3aTaHaa 
,QpyrH cnoprua ,QeHHocTH; H3rpa>K,l:\aHe Ha 
BH,QeoHa6nlO,QeHHe. 

06ll.1HHCKH250,00 
61O,Q>KeT 

06ll.1HHCKH500,00 
61O,Q>KeT 

30,00 on PYP 

06ll.1HHCKH 
61O,Q>KeT, <1>OH,Q3000,00 

eHeprHHHa 
eepeKTHBHOCT 

nYn, 
264,43 06ll.1HHCKH 

61O,Q>KeT 

,'V'u IV...,...,II ....... 'I_
5429,59 
rh.IAU~U""IAn~u.o. 

onpp 1.2; 
nyn

18884,58 
+06ll.1HHCKH 

61O,Q>KeT; 

nyn + 
27922,83 06ll.1HHCKH 

61O,Q>KeT 

I 06ll.1HHa Ka3aHnbK :. • • 

Y4HnHll.Ia H,QeTCKH
06ll.1HHa Kaaaarrsx 1.I.i.!.

rpa,QHHH 

i, 06ll.1HHa Kaaasrrs« Y4HnHll.Ia .1. • I • 

I
I 06ll.1HHa Ka3aHnbK Y4HnHll.Ia I • • • 

i • 06ll.1HHa Ka3aHnbK -lacres cexrop 

• i YaCTeH cesrop 06ll.1HHa Ka3aHnbK I • • I • 

06ll.1HHa Ka3aHnbK YacTeH cexrop 1 • 

06ll.1HHa Kasaarrs« YacTeH cexrop
! • i • • I • • 
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• • 060PYABaHe sa KJly6HVI AeVlHocTVI B 177,22 onr> 1.2 061J..1V1Ha Kasaarrs« 
cnoprsare o6eKTVI VI B MnaAe>KKVI~ AOM. I • 

30Ha sa cnopr, OTAVIX VI pa3Bne4eHVI~ B 
sanazn-ara 4aCT Ha 30HaTa, BT.4. 
Vl3rpa>KAaHe Ha cnoprsa nnouiaasa; 153,90 onpp 1.2,1.3 : • 061J..1V1Ha Ka3aHnbK • • 
Vl3rpa>KAaHe ua eaeprocnecrasauio 
ocserneaae VI BVlAeoHa6nIOAeHVle. 

PeKoHcTpYKl..IVI~ Ha cnoprsa nnouianxa B 
Vl3T04HaTa 4aCT Ha 30HaTa; Vl3rpa>KAaHe Ha 220,70 onpp 1.2. • I 061J..1V1Ha Kasaarrsx • • 
BVlAeoHa6nlOAeH VIe. 

V13rpa>KAaHe Hacnoprua nnouianxa Bnaopa 061J..1V1HCKVI20,00 061J..1V1Ha Ka3aHnbK ! • i • •Ha n6 "naHVll..IVlTe". 6IOA>KeT 
_.._-----,,-_._-~~---_._._,,---"----

"Ha Y4V1nVllJ..le c senocanen"
Bb3CTaHOB~BaHe ua xonoeaaeaero KaTO 
eAHO OT HaVl-nonyn~pHVlTe npeBo3HVI 
cpencrsa aa npVlABVI>KBaHe VI cnopr 
Vl3rpa>KAaHe Ha senocanenaa 
VlHeppacTpyKTypa -opraaasapaae ua 061J..1V1HCKVI
VlHepOpMal..lVlOHHVI AHVI, nposexaaae Ha 250,00 061J..1V1Ha Ka3aHnbK Y4V1nVllJ..la • • ·, . • • •6IOA>KeT 
o6Y4eHVI~ no xonoeaaese B Y4V1nVllJ..laTa, 
KaMnaHVI~ ".QeH 6e3 aBToMo6V1nVl", 
paapaooraase Ha pa3nVl4HVI KaMnaHVlVI, 
KOVITO Aa npouesar OTHoweHVleTO VI 
nOBeAeHVleTO Ha >KVlTenVlTe Ha 061J..1V1HaTa 
KbM T03V1 arrrepsaraee« rpascnopr. 

PeKoHcTpYKl..IVI~ VI MOAepHVl3al..lVl~ ua 
cnansare nOMelJ..leHVI~ Ha n6 "naHVll..IVlTe"- 061J..1V1HCKVI60,00 i 061J..1V1Ha Ka3aHnbK i. • • i •Vl3rpa>KAaHe Ha caHVlTapHVI Bb3nVl BbB BC~Ka 6IOA>KeT 
CTa~. 
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513. Konpaaxa. 

PeMOHT 

4eT~p~ 

C 120 nerna. 

6aH~, 

3a nepcoHan. 

513.Konp~HKa, 

Y4~n~Ll.laTa). 

Oopeursoa" 
MeToA~V1". 

PeMOH ~ peaosauaa Ha cnoprsar9 

nnOLl.laAK~ BAeTCK~Te rpaA~H~ ~ 

Y4~n~Ll.laTa(acepam~paHe ~n~ noCTaB5IHe 
Ha cneu.aacrvnsa BbB nnOLl.laAK~ re Ha 06Ll.l~HCK~7809,20 06Ll.l~Ha Kaaaarrs« • •nOCTp05lBaHe Ha ep~ 3KymYPH~
 6IOA>KeT
 
canoua B Y4~n~Ll.laTa nMr"H~Kon a 

~ Xf" CB.CB. K~p~n ~ 

, 
l-'13rpa>KAaHe aa senoanea KbM 

ceno EH~Ha, peMoH r Ha 1800,00 onpp, no 5 06Ll.l~Ha Kasaarrs« Hno • 
BenOane51 KpbH. 

..........................................................
 
j 

l-'13rpa>KAaHe Ha 6a3a sa BOAH~ cnopToBe Ha onpp, no 5 3000,00 06Ll.l~Ha Kaaaarrs« • • 
I 

nOCTp05lBaHe Ha cnopres lIeHTb 'B rp. I
• 

I 
Kasaarrs« C MHoroepYHKlI~OHanHa sana ~ 

no-aanxa sana aa onpp, no 5, 
11 600,00 06Ll.l~Ha Kasaarrs« • •YaCTeH cexrop6op6a,r~MHaCT~Ka ~ AP. CnA lie ITbP, 

ep~THec, 6ap - pecropaar ~ XOTe tcxa 4aCT 

I , ... ..........
 

nOCTp05lBaHe Ha sana aa 6op6a CABa ,
06Ll.l~HCK~ 

renuxa, 200 CeA5ILl.l~ MeCTa, cb6nexanaa C 650,00 6IOA>KeT, 06Ll.l~Ha Kasaarrs«
ep~THec sana. rpeasopcsa CTa5l, CTa51 

'{acrea cexrop 
I I 

I 
06Ll.l~HCK~ 

~ peaosauaa aa AeTCKO rpaa-re no 500,00 6IOA>KeT, 06Ll.l~Ha Kaaaarrs« •nbT5I sa ceno EH~Ha. '{acrea cexrop 
........... t···········
 

.QOBbpWBaHe Ha ~3rpa>KAaHe Ha rpe6eH 
'{acrea cexrop 4000,00 I YacTeH cexrop • •xaaan no nbT5I aa ceno EH~Ha. 

I 

.. , ........... 

• 

. 
I 

..... 

.-. . .. 

, 
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onpp nO.5, 
aaosapa 1iI Cb3AaBaHe Ha KbMnlilHr 30Ha aa 50,00 

YacTeH cexrop
neryaauia. 

Opraauaapaae Ha CnOpTHliI CbCTe3aHliIS'I Ha 
reparopasra Ha 06Ll1li1Ha Ka3aHllbK 1iI 
nOeMaHe Ha AOMaKliIHCTBO Ha Abp>KaBHliI 1iI 
Me>KAYHapoAHliI CbCTe3aHliIS'I B 
TpaAliIl..\1iI0HHliITe cnoprose sa rpaaa. 

npOeKTliI aa cnopraa nllOLllaAKliI B 
Me>KAy611oKoBliITe npocrpaacrsa 1iI cnopraa 
o6eKTliI ua reparopaara Ha rp. Kasaarrs«. 

Bb3CTaHOBS'lBaHe Ha nnaxaara liIBliIl..\a na 

~3rpa>KAaHe Ha nnysea 6ace~H C kyna sa 
csa-ase. 

PeKOHCTpYKl..\liIS'1 ua KOlloAPYMa. 

06HOBS'lBaHe ua MllaAe>KKliI AOM 1iI 
06oco6S'1BaHeTO My B MS'lCTO sa MllaAe>KKliI 
Ae~HocTliI 1iI cnopr. 

Cb3AaBaHe Ha YCTO~YlilBliI HaBliIl..\liI Ha 
neuara sa 06Ll1yBaHe C 1iI3KyCTBOTO -ipea 
1iI3HaCS'lHe Ha yYe6HliIS'I npouec "Ha >KliIBo" - B 
My3elilTe, ranepaare, KOHl..\epTHliITe 1iI 
rearpanaare sana 

06Ll1li1HCKa nonspena sa nOCTliI>KeHliIS'lTa Ha 
rana-rrnaeare MllaAe>KliI 1iI ocarypseaae aa 
Bb3MO>KHOCTliI aa 1iI3S'1BaTa liIM 

,QbllrocpOYHa nporpaaa aa paaaurae Ha 
MllaAe>KTa B 06Ll1li1Ha Kaaaarrs«. 

300,00 

30,00 

150,00 

700,00 

179,96 

0,00 

120,00 

10,00 

06Ll1li1HCKliI 
6tOA>KeT, 

YacTeH cekrop 

06Ll1li1HCKliI 
6tOA>KeT, 

YacTeH ceKTop 

I 

onpp nO.5, 
'{acres cexrop 

06Ll1li1HCKliI
 
6tOA>KeT
 

06Ll1li1HCKliI
 
6tOA>KeT
 

06Ll1li1HCKliI
 
6tOA>KeT
 

06Ll1li1HCKliI
 
6tOA>KeT
 

06Ll1li1Ha Ka3aHllbK 

06Ll1li1Ha Ka3aHllbK 

06Ll1li1Ha Ka3aHllbK 

06Ll1li1Ha Kaaaarrs« 

06Ll1li1Ha Ka3aHllbK 

06Ll1li1Ha Ka3aHllbK 

06Ll1li1Ha Kasaarrs« 

06Ll1li1Ha Ka3aHllbK 

Ornen nnMn 

YaCTeH cesrop 

YliITallliluia 

HnO, KymypHliI 
liIHCTliITYl..\liIli1 

HnO, KymYPHliI 
liIHCTliITYl..\liIli1 

YliITalllilLlla 

I • 
• I • 

I • I • 

• 

I 

• 

I • 

I • 
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Vl3rpa>K,lJ,aHe Ha TpaHCnOpTHa Bpb3Ka Ha 
~3TOYHaTa vacr Ha 30HaTa C 

OKOIlOBPbCTH~S1 rrsr CO¢~S1-
-~---~--_.._~---~._----~~---. 

PeMOHT Ha 06ll.1~HCK~ rrsraura: SZR1 061, 
Ka3aHIlbK-EH~Ha - 4,292 KM. 

PeMOHT Ha 06ll.1~HCK~ rrsrauia: SZR 2070, 
Ka3aHIlbK - Sl3 Konpausa - 4 KM. 

PeMoHT Ha 06ll.1~HCK~ rrsrauia: SZR 1068, 
Pb>KeHa-fopHo LjepKOB~ll.Ie - 21,1 KM. 

1854,41 

---, 

2190,00 

2040,00 

10761,00 

PeMoHT Ha 06ll.1~HCK~ rrsrauia: SZR 1063, 1 260,00 
~ceHoBo - II-56 - 2,47 KM. 

PeMOHT Ha 06ll.1~HCK~ rn.rauia: SZR1064, 6084,00
We~HoBo-EH~Ha - 11,93 KM. 

on r 

l...\eHTpaIleH 

6IOA>KeT, 

06ll.1~HCK~ 

6IOA>KeT 

Llearpanea 
6IOA>KeT, 

06ll.1~HCK~ 

6IOA>KeT 

tle-rrpanea 
6IOA>KeT, 
06ll.1~HCK~ 

6IOA>KeT 
.--..--

llearpanes 
6IOA>KeT, 

06ll.1~HCK~ 

6IOA>KeT 

Llearpanea 
6IOA>KeT, 

06ll.1~HCK~ 

6IOA>KeT 

OCHOBeH pevoar Ha 6yIl, "Haxona neTKOB" l...\eHTpaIleH5665,51 
rp. Ka3aHIlbK. 6IOA>KeT 

• 06ll.1~Ha Ka3aHIlbK 

06ll.1~Ha Ka3aHIlbKi 

06ll.1~Ha Ka3aHIlbK 

06ll.1~Ha Ka3aHIlbK 

06ll.1~Ha Ka3aHIlbK 

06ll.1~Ha Ka3aHIlbK 

06ll.1~Ha Ka3aHIlbK •
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...... PeKOHCTpYKl..I~S'I Ha BbTpeWHa 
~ I BOAOnpOBOAHa Mpe>Ka rp. Ka3aHnbK-1 eran. 
..r ,- B~K EOO,Q 

N 
~.	 

PeKoHcTpYKl..I~S'I asrpeun-a eononposonaa 
Mpe>Ka c. WeC1HoBo. - B~K EOO,Q 

PeKoHcTpYKl..I~S'I asrpeunra eononpoeonaa 
Mpe>Ka c. EH~Ha. - B~K EOO,Q 

PeKoHcTpYKl..I~S'I BbTpewHa aoaonpoaonsa 
Mpe>Ka c. 5y30BrpaA. - B~K EOO,Q 

PeKoHcTpYKl..I~S'I BbTpewHa aononposonaa 
Mpe>Ka rp. KpbH. - B~K EOO,Q 

PeKoHcTpYKl..I~S'I Ha AOBe>K,QaLll~ 

eononposona I eran rp. Ka3aHnbK. - B~K 

EOO,Q 

PeKoHcTpYKl..I~S'I astpeuraa eononposonaa 
Mpe>Ka c. XaA>K~A~M~TpOBO. - B~K EOO,Q 

PeKoHcTpYKl..I~S'I asrpeunra sononpoeonaa 
Mpe>Ka c. Konp~HKa. - B~K EOO,Q 

PeKoHcTpYKl..I~S'I asrpeunra eoaonpoeonaa 
Mpe>Ka rp. lllanka. - B~K EOO,Q 

PeKoHcTpYKl..I~S'I Ha AOBe>K,QaLll~ 

aononposona, peaepsoapa ~ nOMneH~ 

CTaHl..I~~ c. EH~Ha. - B~K EOO,Q 

4869,69 

724,50 

2297,25 

1 210,00 

2679,88 

24884,75 

656,25 

2238,75 

1 653,75 

1 504,23 

""",_111"",,_01'_11 
EKCnnOaTal..l~OHH~6IOA>KeT, 

nnr\('"'	 APy>KeCTBa 

WeHTpaneH 
EKcnnOaTal..l~OHH~6IOA>KeT,	 vULI..lVlnc:l I'.c:I.:lc:lnJ I bK • i • 1 •APy>KeCTBa	 • • • ! • onoc 

WeHTpaneH Excnnoarauaoaaa6IOA>KeT,	 UOLll~Ha Ka3aHnbKAPy>KeCTBa	 • • • • • ·, . 
onoc 

WeHTpaneH 
Excnnoarauaoaaa6IOA>KeT,	 06Ll1~Ha Ka3aHnbK I • APy>KeCTBa	 • • • • • • onoc 

WeHTpaneH Ekcnnoarauaoaaa6IOA>KeT, 06Ll1~Ha Kaaaarrs« i • APy>KeCTBa	 • • • • • • onoc 

WeHTpaneH 
Ekcnnoarauaoa« ~ 6IOA>KeT, 06Ll1~Ha Kaaaarrsx ' •APy>KeCTBa	 • • • • • • onoc 

tle-rrpane« 
_"..... 11 .. ' __ 1_........ _1111 ...
6IOA>KeT, i	 06Ll1~Ha Kaaaarrsx l • APy>KeCTBa • • • • • • onoc 

~~-~ 

lle-rrpanea 
Excnnoarauaosaa6IOA>KeT,	 06Ll1~Ha Ka3aHnbKAPy>KeCTBa • • • • • ·, . 

onoc 

l.learpanea 
Ekcnnoarauaouaa6IOA>KeT,	 06Ll1~Ha Ka3aHnbK i • APy>KeCTBa	 • • ! • • • • onoc 

WeHTpant:::" 
Ekcnnoarauaouaa6IOA>KeT,	 06Ll1~Ha Ka3aHnbK i • 

nnn,... APy>KeCTBa	 • • ! • • • • 
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• • • 

• • • • • 

• • • • • • • 

• • • • 

• • • • • • • 

• • • • 

• • • 

• • • • • • • 

PeKOHCTpYKI...l~5l Ha AOBe>K,l:lal..Ll~ 

BOAOnpOBOA~ ~ peaepsoapa rp. KpbH. - B~K 

EOOA 

PeKoHcTpYKI...l~5l Ha AOBe>K,l:lal..Ll~ 

eononposona c. 6y30BrpaA. - B~K EOOA 

V13rpa>K,l:laHe/AO~3rpa>K,l:laHe Ha KOneKTOp c. 
AYHaBI...l~ AO nCOB Kasaarn,«. - B~K EOOA 

V13rpa>K,l:laHe/AO~3rpa>K,l:laHe ua KOneKTOp c. 
4epraHoBo AO nCOB Kasaarrsk. - B~K 

EOOA 

V13rpa>K,l:laHe/Ao~3rpa>K,l:laHe Ha KOneKTOp c. 
P030BO AO nCOB Kaaaarrsk. - B~K EOOA 

V13rpa>K,l:laHe/AO~3rpa>K,l:laHe Ha KOneKTOp c. 
KbH4eBo AO nCOB Ka3aHnbK. - B~K EOOA 

V13rpa>K,l:laHe/AO~3rpa>K,l:laHe Ha KOneKTOp c. 
OBOI..LIH~K AO nCOB Kaaaarrs«. - B~K EOOA 

V13rpa>K,l:laHe/AO~3rpa>K,l:laHe Ha KOneKTOp c. 
W~nKa AO nCOB Kasaarrs«. - B~K EOOA 

.. 
V13rpa>K,l:laHe/AO~3rpa>K,l:laHe Ha KOneKTOp c. 
WeC1HOBO AO nCOB Ka3aHnbK. - B~K 

EOOA 

V13rpa>K,l:laHe/AO~3rpa>K,l:laHe Ha KOneKTOp c. 
EH~Ha AO nCOB Kaaaarrsk, - B~K EOOA 

1578,23 

455,00 

1416,50 

1 898,00 

11602,50 

3961,00 

548,75 

10203,75 

3569,70 

4230,00 

17744,42 

l...leHTpaneH 
6IOA>KeT, 
onoc 

l...leHTpaneH 
6IOA>KeT, 
onoc 

l...leHTpaneH 
6IOA>KeT, 
onoc 

l...leHTpaneH 
6IOA>KeT, 
onoc 

l...leHTpaneH 
6IOA>KeT, I onoc 

l...leHTpaneH 
6IOA>KeT, 
onoc 

l...leHTpaneH 
6IOA>KeT, 
onoc 

l...leHTpaneH 
6IOA>KeT, 
onoc 

»rrpanes 
6IOA>KeT, 
onoc 

lle-rrpanex 
6IOA>KeT, 
onoc 

lle-rrpanea 
6IOA>KeT, 
onoc 

EKCnnOaTal...l~OHH~ 

APy>KeCTBa 

EKcnnOaTal...l~OHH~ 

APy>KeCTBa 

EKcnnOaTal...l~OHH~ 

APy>KeCTBa 

EKcnnOaTal...l~OHH~ 

APy>KeCTBa 

Excnnoarauaoaua 
APy>KeCTBa 

Escnnoarauaoaaa 
APy>KeCTBa 

Excnnoarauaoaau
 
APY>KeCTBa
 

EKcnnOaTal...l~OHH~ 

APy>KeCTBa 

Ekcnnoarauaoaua
 
APy>KeCTBa
 

Excnnoarauaoasa 
APy>KeCTBa 

Excnnoarauaoaaa 
APy>KeCTBa 

; 061..L1~Ha Ka3aHnbK ! 

I 061..L1~Ha Ka3aHnbK 

061..L1~Ha Ka3aHnbK i 

! 061..L1~Ha Ka3aHnbK: 

061..L1~Ha Ka3aHnbK i 

061..L1~Ha Ka3aHnbK 

061..L1~Ha Ka3aHnbK i 

061..L1~Ha Ka3aHnbK i 

061..L1~Ha Ka3aHnbK i 

! 061..L1~Ha Ka3aHnbK i 

061..L1~Ha Ka3aHnbK 

• ! • 
• 1 • 

• i • 

• • • • • ·: . 

• • i • 

• • i • 

• i • • i • 

• i • 
• i • • i •• 

• ! • • • • • ! • 
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KPbH AO neOB Kasaarrsx. 

V1arpa>K,lJ,aHe/AO~arpa>K,lJ,aHe 

neOB C. Ilonao V1aBopOBO. 

neOB C. 5keHOBO. 

neOB C. Pb>KeHa. 

neOB C. Byaoarpan. 

PeKOHCTpYKl..I~51 

7000 M.B. 

V1HTerp~paH 

nn 2007-2014 

tlearpanea
V1arpa>K,lJ,aHe/AO~arpa>K,lJ,aHe Ha KOneKTOp C. 4040,75 6toA>KeT,
KOnp~HKa AO neOB Kaaaarrsx - B~K EOO,lJ, onoe 

l...\eHTpaneH
V1arpa>K,lJ,aHe/AO~arpa>K,lJ,aHeHa KOneKTOp rp. 12985,00 6toA>KeT,

- B~K EOO,lJ, onoe 

tlearpanea
Ha KOneKTOp rp. 40458,38 6toA>KeT,

Kaaasrrs« AO neOB Kaaaarrsx - B~K EOO,lJ, onoe 

tlearpanea
V1arpa>K,lJ,aHe aa xaaanasauaa ~ noxanaa 1 818,10 6toA>KeT,

- B~K EOO,lJ, onoe 

tle-rrpanea
V1arpa>K,lJ,aHe Ha KaHan~aal..l~51 ~ noxansa 10136,60 6toA>KeT,

- B~K EOO,lJ, onoe 

l...\eHTpaneH
V1arpa>K,lJ,aHe Ha KaHan~aal..l~51 ~ noxanaa 14638,00 6toA>KeT,

- B~K EOO,lJ, onoe 
.___.·_c. 

l...\eHTpaneH
V1arpa>K,lJ,aHe Ha KaHan~aal..l~51 ~ noxansa 22070,55 6toA>KeT,
neOB C. rOpHO '{epxoaaure, - B~K EOO,lJ, onoe 

l...\eHTpaneH
V1arpa>K,lJ,aHe Ha KaHan~aal..l~51 ~ noxansa 19282,46 6toA>KeT, 

- B~K EOO,lJ, onoe 

aa rnasea 06Ll1 KOneKTOp C. tleurpanea 
We~HOBO - rp. KaaaHnbK CAbn>K~Ha oxono 8050,00 6toA>KeT, 

- B~K EOO,lJ, onoe 

BOAeH npoexr Ha 06Ll1~Ha 

Kasaarrs«. Eran 2: PeKoHcTpYKl..I~51 ~ onoe 200715024,08
MOAepH~aal..l~51 Ha rneOB - KaaaHnbK. - 2014 •
 

EKCnnOaTal..l~OHH~ 
06Ll1~Ha Kaaaarrsx I • 

APy>KeCTBa • • i • • • I • 

ExcnnoarauaouH~ 
06Ll1~Ha KaaaHnbK i • I • 

APy>KeCTBa • I • • • • 

EKcnnOaTal..l~OHH~ 
06Ll1~Ha Kaaaarrsx I • i • 

iAPy>KeCTBa • • • • • 

Excnnoarauaoaaa 
06Ll1~Ha Kasaarrsx i • I • 

APy>KeCTBa • I • • • I • 

ExcnnoarauaoaH~ 
06Ll1~Ha Kaaaarrsx I • I • 

APy>KeCTBa • • • • • 

Excnnoarauaoaaa 
06Ll1~Ha Kaaaarrsx I • 

APy>KeCTBa • • • • • • 

Excnnoarauaoaaa 
! 06Ll1~Ha Kasaarrsx I •

APy>KeCTBa • • • • • • 

ExcnnoarauaoaH~ 
06Ll1~Ha Kasaurrs« i • I • 

APy>KeCTBa 

ExcnnoarauaoaH~ 
06Ll1~Ha Kaaaarrsx i • 

• i •• • ·' .APy>KeCTBa 

Excnnoarauaoaaa 
06Ll1~Ha Kaaaarrsx I • •APy>KeCTBa 
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• • • 

• • • • • • • 

• • 

PeKOHCTpYKl...\L-ls:l L-l L-l3rpa>K,D,aHe Ha 
eueprocnecrseauio yIlW-IHO OCBeTIleHL-le. 

nOAMs:lHa HaaMOpTL-l3L-lpaHL-l 
eaepronpeaocaa L-l paanpeaenarenaa 
Mpe>t<L-l (BKIl. B MaIlKL-lTe saceneua MecTa). 

nOAo6ps:lBaHe Haoepasosarenaara 
L-lHeppacTpyKTypa B 06Li1L-lHa Ka3aHIlbK -rpes 
BbBe>K,D,aHe Ha MepKL-l aa eHeprL-l~Ha 

eepeKTL-lBHocT. 

OCHoBeH peaour HaAHeBHa AeTcKa scna 
"B. neBCKL-l" NQ 8 L-l AeTCKa scna "HaAe>K,D,a" 
NQ6, rp. Ka3aHIlbK - nOBL-lWaBaHe Ha 
eHeprL-l~HaTa eepeKTL-lBHOCT Ha,Q,Qrl 
"B.neBCKL-l" NQ8 rp. Ka3aHIlbK 

,QeTcKa MIle'-lHa KYXHs:l, rp. Ka3aHIlbK 
BHeAPs:lBaHe MepKL-l aa eHeprL-l~Ha 

eepeKTL-lBHOCT. 

MepKL-l sa eHeprL-l~Ha eepeKTL-lBHOCT Ha 
AeTCKL-l rpaAL-lHL-l, y'-lL-lIlL-lLila L-l '-IL-lTaIlL-lLila. 

MepKL-l aa eHeprL-l~Ha eepeKKTL-lBHOCT B ,QKW
1. 

500,00 

1 000,00 

2500,00 

400,00 

262,85 

300,00 

100,00 

YacTeH cexrop 

'{acres cexrop 

onpp 

onpp 

Hal...\L-lOHaIleH 
AOBepL-lTeIleH 

eKO epOHA C 
Y'-laCTL-leTO Ha 

06Li1L-lHa 
Ka3aHIlbK 

onpp 

onpp 

EKcnIlOaTal...\L-lOHHL-l 
npyxecraa 

EKcnIlOaTal...\L-lOHHL-l
 
APy>t<ecTBa
 

06Li1L-lHa Ka3aHIlbK
 

06Li1L-lHa Ka3aHIlbK
 

06Li1L-lHa Ka3aHIlbK
 

06Li1L-lHa Ka3aHIlbK 

06Li1L-lHa Ka3aHIlbK 

06Li1L-lHa Ka3aHIlbK • ! • 

! 06Li1L-lHa Ka3aHIlbK ! 

i • i • • • • • • 

Hal...\L-lOHaIleH
 
AOBepL-lTeIleH eKO
 
epOHA CY'-laCTL-leTO •
 

Ha06Li1L-lHa
 
Ka3aHIlbK
 

• ! • • 
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BbBe>K,QaHe Ha MepK~ sa eHepr~iIIHa 

eepeKT~BHOCT B 061..l.1~HCK~Te crpaaa ~ 

nOAM51Ha Ha ropasuara 6a3a, caaapaue Ha 
crpaaara Ha 061..l.1~HCKaTa aAM~H~CTpal..l~51. 

1II3rpa>K,QaHe aa BElli Ha Tep~TOp~51Ta ua 
o61..l.1~HaTa ~ cT~Myn~paHe Ha T51XHOTO 
~3non3BaHe. 

nOAo6p51BaHe Ha eHepr~iIIHaTa 

eepeKT~BHOCT ~ 6naroycTp051BaHe aa 
npnnexauiaa repese aa AeTCK~ rpaA~H~ Ha 
Tep~TOp~51Ta Ha 061..l.1~Ha Ka3aHnbK. 

BbBe>K,QaHe Ha uiapoxonearosa rexaonoraa 
20,00 '{acres cerrop 

aa l..I~epPOB npesoc Ha ~HepopMal..l~51Ta. 

Yaena-raaaae Ha 6po51 ua 06I..l.1eCTBeH~Te 10,00 4acTeH ceKTop
MeCTa aa AOCTbn AO IIIHTepHeT. 

Ocarypssaae aa AOCTbn AO 
~HepopMal..l~OHH~ ycnyra aa xopa B 10,00 '{acres cerrop 
aepaaaocroaao nonoxeuae. 

Paspatioraaae ~ npanaraae Ha nonuraka 3a 
ynpaaneaae ua IIIKT BCbOTBeTCTB~e CbC 
crpareraxecorre ~ oneparaaaa uena Ha 
o61..l.1~HaTa ~ 061..l.1aTa paMKa aa BbBe>K,QaHe 
Ha eneKTpOHHO npasarencrao. 

1 500,00 onpp 061..l.1~Ha Kasaarrs« 

5000,00 -lacrea cerrop 4acTeH ceKTop 

3000,00 onpp 061..l.1~Ha Kasaarrs« 

Escnnoarauaoaaa
200,00 -lacres cerrop npyxecrsa 

Excnnoarauaoaaa
 
Apyxecrsa
 

Excnnoarauaoaaa 
APy>t<ecTBa 

Excnnoarauaouaa 
APy>t<ecTBa 

700,00 OnAK I
I 061..l.1~Ha Kaaaarrsk 

! • • • • • • 

061..l.1~Ha Kasaarrs« ! • • • • • 

• ! • • 
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Pexa6~m1Ta~~51 ~ peKOHCTpYK~~51 ua 
ynW·tHaTa ~ TpOTOapHa Mpe>Ka, 
BKnIOI.{~TenHO BbBe>KAaHe Ha 
eaeprocnecrneauio yn~I.{Ho OCBeTneH~e; 

PeB~3~51 ~ peMoHT na nO,Q3eMHa 
~HeppacTpYKTypa; Flpoekrapane Ha HOB~ 

ynl-1~l-1; lt13rpa>KAaHe Ha Bl-1,QeoHa6nlO,QeHl-1e 
ua Bb3nOBl-1 T04Kl-1. lt13rpa>KAaHe Ha 
eenoanea. 
----,~_•._--_.- .~---"~ .•_---~~----_.,,-_.._---

Enaroycrpoasaae sa Me>KAy6noKoBo 
npocrpaucrao B uearpanaara 4aCT na 
POMCK~51 xsapran, B paaoaa oxono 
Mara3~Ha. 

W51nOCTHO ~3rpa>KAaHe Ha Ilap« aa OT,Q~X ~ 

pa3Bnel.{eH~51 B KOMnneKC >K.K. lt13TOK, 
BKnIOI.{Bal..1..l0 cnoprua nnouiaasa ~ ,Qp.; 
lt13rpa>KAaHe/pexa6~n~T~paHe ua 
nO,Q3eMHaTa TeXH~4eCKa ~HeppacTpYKTypa, 

eHeprOCneCT51BaL.Ll0 
OCBeTneH~e ~ B~,QeoHa6nlO,QeH~e; 

Bnaroycrposaaue Ha Me>KAy6noKOBl-1 
npocrpaacrsa. 

Pexa6~n~Ta~l-151 peKoHcTpyKlIl-151 Ha 
yn~4HaTa l-1 rporoapua Mpe>Ka B rpan 
Ka3aHnbK. 

W51nOCTHO Bb3CTaHOB51BaHe Ha Ilap« 
"CeBepeH" tnapK .Cranaoaa'"; 
lt13rpa>KAaHe/pexa6~nl-1T~paHe Ha 
nO,Q3eMHaTa TeXH~l.{eCKa ~HeppacTpYKTypa, 

eHeprOCneCT51BaU(o OCBeTneH~e ~ 

B~,QeoHa6nlO,QeHl-1e. 

8239,66 

184,08 

576,55 

1058,34 

20000,00 

2604,95 

anpp 1.2., 
onoc, LjacTH~ I i • a6U(~Ha Ka3aHnbK 1.,. •• I • 

l-1HBeCTl-1l1l-1l-1 

anpp 1.2; 
a6U(l-1Ha Kaaasrrs« 

anac • 

onr> 1.2; 
¢~HaHCOB 

a61..1..l~Ha Kaaaarrs«
 
~H>KeHep~Hr,
 

anac 

anpp 1.2; 
a6L.L1l-1Ha Kasaarrs« •anac • 

anpp 1.2; 
once: LjacTH~ a6L.L1~Ha Kaaasrrs« i • • • • • I • • 
~HBeCT~~~~ 

anpp 1.2; 
a61..1..l~Ha 

Kasaarrs«: • a61..1..ll-1Ha Kaaaarrs« • •• i • 
once: LjacTH~ 

l-1HBeCT~~l-1l-1 
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• • 

• • 

~3rpa>K,lJ,aHe Ha opaaxepaes ue-rrsp 

KopeKlILilfl Ha pexara (>KLilBOnLilCHa -racr): 
Lil3rpa>K,lJ,aHe Ha yCTOLII aa 6bAeLl.l MOCT. 

KopeKlILilfl Ha pesara - peMoHT LiI 
peKoHcTpyKlILilfl OT yn."nI060MLilp 

; 

Ka6aK4Li1eB" aarope AO XYAO>KeCTBeHaTa i 
rLilMHa3Li1fl; Lil3rpa>K,lJ,aHe Ha neuiexoaea 
MOCT. 

PeXa6Li1nLilTallLilfl LiI peKoHcTpyKlILilfl Ha 
ynLil4HaTa LiI rporoapaa Mpe>Ka, 
BKnlO4Li1TenHO BbBe>K,lJ,aHe Ha 
eHeprocnecTflBaLl.lO ynLil4Ho ocaerneaae: 
PeMoHT LiI Lil3rpa>K,lJ,aHe Ha nOA3eMHa 
LilHeppacTpyKTypa LiI ooocoeaeaae ua 
repeua, nOAXOAflLl.lLil aa 6bAeLl.lLil 
LilHBeCTLIITopLil; npOeKTLilpaHe Ha HOBLII ynLilllLil 
(csrnacao cnacsua Ha CTp. 62); 
~3rpa>K,lJ,aHe Ha BLiiAeoHa6nlOAeHLile Ha 
Bb3nOBLII T04KLiI. 

~3rpa>K,lJ,aHe Ha napkaar LiI 
BLiiAeoHa6nIOAeHLile. 

3eneHa nnoui B Lil3T04HaTa 4aCT Ha 30HaTa 
- 6naroycTpoflBaHe Ha Me>K,lJ,y6noKoBoTO 
npocrpaucrao, BT.4. nocraasue HaAeTCKLII 
LiI cnopTHLII CbOpb>KeHLilfl LiI AP; Lil3rpa>K,lJ,aHe 
Ha eHeprocnecTflBaLl.lO ocaernesae LiI 
BLiiAeoHa6nIOAeHLile. 

flpoerr aa aanecaaaue Ha napx"TlOn6eTo". 

1 395,53 

1273,50 

405,15 

11 297,20 

154,79 

176,87 

50,00 

n'-ln + 
06Ll.1Li1Ha 
Kaaasrrs« 

onoc 

onoc 

i 

~ 

• 

• 

. 

Kaaaarrsx 

Ka3aHnbK 

Kaaaarrsx06Ll.1Li1Ha 

06Ll.1Li1Ha 

06Ll.1Li1Ha 

onpp 1.2; 
onoc; '-lacTHLII 

LilHBeCTLillILiILiI 
i • Ka3aHnbK06Ll.1Li1Ha • 

onpp 1.2 • Kaaaarrs«06Ll.1Li1Ha 

i 

onpp 1.2 ! • Ka3aHnbK06Ll.1Li1Ha 

06Ll.1Li1HCKLII 
6IOA>KeT 

Ka3aHnbK06Ll.1Li1Ha 

i 

• 

...•. 

• • 
i 

I 

• • 

• • • 
.~. L.~_. . ...~ 

• 

~ 

• • • 

I 

207 



• • • npoeKHl aa nO,Q3eMHLiI LiI nonynonaeuan 50,00
napKLilHrLil LiI rapaxa. 

npOeKTLiI aa Ha,Q3eMHLiI 06Ll.1eCTBeHLiI 
napKLilHrLil, BT.4. LiI eTa}f(HLII. 

25,00 

Cxeua aa KOMYHLilKal.\LiI0HHO- rpaacnopraara 
CLilCTeMa Harp. Ka3aHnbK. 

50,00 

npOeKTLiI aa KpaLllynLil4Ho 03eneH51BaHe. 

-~- -_._.__.._-_.._---_._----~-

npOeKTLiI aa 03eneH51BaHe LiI 
Bb3CTaHOB51BaHe Ha 30HLiI aa OT,QLilX - cenCKLII 
LiI rpa,QcKLII napxoae. 

20,00 

200,00 

npOeKTLiI aa Lil3rpa}f(,QaHe LiI peHOBal.\LiI51 Ha 
eneMeHTLII Ha aeneaara LilHeppacTpyKTypa B 
06Ll.1Li1HaTa B naprasopcrso CFingal 
Countu, Ireland; 

30,00 

npOeKTLiI aa YCTOLII4Li1BO Lil3nOn3BaHe Ha 
eneMeHTLII Ha seneuara LilHeppacTpyKTypa B 30,00
napTHbOpCTBO CProvince of Rimini, Emilia 
Romagna region, Italy. 

nOCTaB51He HanO}f(apOLil3BecTLIITenHLiI 
CLilCTeMLII B,QeTCKLII 3aBe,QeHLil51. 

06Ll.1Li1HCKLII 
61O,Q}f(eT, 

YaCTeH cekrop 
1 06Ll.1Li1Ha Ka3aHnbK 

06Ll.1Li1HCKLII 
61O,Q}f(eT, I 

YacTeH cexrop 
06Ll.1Li1Ha Ka3aHnbK 

06Ll.1Li1HCKLII 
61O,Q}f(eT 06Ll.1Li1Ha Ka3aHnbK 

06Ll.1Li1HCKLII 
61O,Q}f(eT 

06Ll.1Li1HCKO 
npe,QnpLil51TLile"K,QLilnVlC" 

06Ll.1Li1HCKLII 
61O,Q}f(eT 06Ll.1Li1Ha Ka3aHnbK 

Me}f(,QyHapo,QHo 
epLilHaHcLilpaHe, 

06Ll.1Li1HCKLII 
61O,Q}f(eT 

06Ll.1Li1Ha Kaaaarrs«, 
Fingal Countu, Ireland 

Me}f(,QyHapo,QHo 
epLilHaHcLilpaHe, 

06Ll.1Li1HCKLII 
61O,Q}f(eT 

06Ll.1Li1Ha Ka3aHnbK, 
Province of Rimini, 
Emilia Romagna 

region, Italy 

06Ll.1Li1HCKLII 
06Ll.1Li1Ha Ka3aHnbK61O,Q}f(eT 

r· • i • i • 

• • • • • • 

AreHl.\LiI51 aa 
peraoaarn-o 

LilKOHOMLil4eCKO 
pasearae Crapa 

3aropa 

AreHl.\LiI51 sa 
peraoaanao 

LilKOHOMLil4eCKO 
paaaarae Crapa 

3aropa 

! 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
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npoeKT aa 1I13rpa>K,l\aHe Ha 
B~COKOTeXHOnOrW-lHa C~CTeMa aa naC~BHO 

noxapoaafirnoneaae B 0611.1~HCK~Te roPCK~ 

reparopaa, ~3rpa>K,l\aHe Ha 
npOT~BOnO}KapH~ Aena. 

npoeKT sa ~3rpa>K,l\aHe, 063aBe>K,l\aHe ~ 

o6oPYABaHe ua HOB np~IOT 3a 6e3AOMH~ 

}K~BOTH~ Corneneaae aa neYeH~e B 
CbOTBeTCTB~e CBC~YK~ eeponeacxa 
CTaHAapT~ ~ aaxynyaaae Ha Mo6~nHa 

aM6ynaTOp~s:l. npOeKT "eruobos ~ rpaxa aa 
6e3AOMH~Te }K~BOTH~ B 0611.1~Ha 

Kaaaarrss". 

npoeKT aa l..\s:lnOCTHO oprasaaapaae Ha 
KaMnaH~~ aa xacrpapase, BaKc~H~paHe ~ 

otieanapaaarsaaae Ha 6e3AoMH~ ~ 

AOMaWH~ }K~BOTH~, Ha KaMnaH~~ aa 
npousaa Ha aeraraaaara 0611.1eCTBeHa 
aarnaca KbM 6e3AoMH~Te }K~BOTH~, 

opraaaaapase ua paaxonxn ~ 3aH~MaH~s:l C 
KyYeTaTa OT npmora Cuen rsxaara 
couaannaauas ~ Cb3AaBaHe Ha MOAepeH 
caar Ha 0611.1~HCK~ np~IOT aa 
6e3cTonaHcTBeH~ }K~BOTH~. npoeKT,,3a 
}K~BOTH~Te CnI06oB". 

PeKOHCTpYKl..\~s:l Hacsuiecreyeaums ~n~ 

~3rpa>K,l\aHe Ha HOB np~IOT 3a 6e>K,l\OMH~ 

}K~BOTH~ B CbOTBeTCTB~e C BC~YK~ 

eeponeacxa CTaHAapT~ ~ saxynyeaae Ha 
Mo6~nHa aM6ynaTOp~s:l. 

nOY~CTBaHe, KopeKl..\~s:l ~ yKpenBaHe 
xoparara Ha peiorreB aaceneaure MeCTa. 

• • 

• • 

• i. • • • 

• 

Hno 

Hno 

Hno 

aa Ka3aHnbK 

ua Kaaaarrs« 

~Ha Kaaaarrs« 

~Ha Ka3aHnbK 

~Ha Kaaaarrsx, 
HnO 

no 7 0611.1~ 

lp, 
aneH 
cer, 0611.1~ 

HCK~ 

KeT 

lp, 
aneH 
cer, 0611.1 
HCK~ 

KeT 

HCK~ 

cer, 0611.1 
IBe ~ 

aM~ 

no 7 061..1j 

0611.1 
6lOA 

<t>OHA 
npor 

on 
L.\eHT 

610A 
0611.1 
6lOA 

on 
L.\eHTp 

610A 
0611.1~ 

610A 

onpp500,00 

600,00 

250,00 

600,00 

500,00 
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• • • Flpcexr sa aanecssaae S ropcxa repnropaa 
- ccocreesocr Ha 06L11V1Ha Ka3aHnbK. 

80,00 
06L11j11HCKjIl 

61OA)I(eT 

Ilpoexr .Onaasaae Ha 6j1l0nOrjll4HOTO 
paaaooepaaae VI jI1KOHOMjIl4eCKjIl pacrex". 
._•• __ m_••• .-->.·_·___•___ 

flpoecr 3a csaaaeaae aa perwcrsp ua 
AbnroTpa~HaTa AbpsecHa VI xpacrosa 
pacrarenxocr s 06L11V1Ha Ka3aHnbK 

60,00 

25,00 

06L11j1lHCKjIl 
61OA)I(eT 

06L11j1lHCKVI 
61OA)I(eT I 

npOeKTVI sa peKYIlTVlSa~VI~ Ha nenara aa 
T60 VI CO. 

3000,00 onoc 

nIlOL1laAKVI aa 6e3sb3Me3AHO npenasaae Ha 
OTnaAb~VI. 

300,00 onoc 

ltl3rpa>KAaHe aa CVlCTeMa sa pasaenuo 
cb6V1paHe Ha 6V10TnaAb~jIlTe. 

800,00 onoc 

ltl3rpa>KAaHe Ha jI1HCTana~jIl~ 

KOMnocTVlpaHe. 
/nnOL1laAKa/ aa 100,00 onoc 

! 06L11V1Ha Kasaarrs« HnO 

I
I 06L11j1lHa Ka3aHnbK HnO i • • 

06L11V1Ha Ka3aHnbK HnO 

06L11j1lHa Ka3aHnbK • I • •3arop, 

PltlOCB Crapa 
3aropa 

PltlOCB Crapa 
3aropa 

PltlOCB Crapa 

I •06L11V1Ha Ka3aHIlbK • 

06L11V1Ha Ka3aHIlbK •• 

06L11V1Ha Ka3aHIlbK 
• i •3aropa 

flpoerr 3a l-1HepopMl-1paHe Ha 
PltlOCB Crapa

06L11eCTSeHocna aa Ael.1HOCTl-1 no onoc 06L11l-1Ha Ka3aHIlbK 
3aropa

ynpasnesae aa ornaasuare. 
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1I13rpa>K,ll,aHe Ha naprasopcraa CbC CbCe,D,H~ 

11 CXO,D,Hl1 061..1.l11Hl1 sa CbBMeCTHl1 npoexru B 
crpepara Ha l1HeppacTpyKTypl1, TYP113bM, 
xyrrrypa, exoncras 11 C0411anHaTa crpepa . 
(napTHbOpCTBO C061..1.l11Ha Benl1KO 
TbpHOBO). 

100,00 orinv 061..1.l11Ha Ka3aHnbK • 

06MeH HaOnl1T Cn06paTl1MeHl1Te rpaaose 
Ha rpaa Kaaasrrs« B cdiepara Ha cnopra. 

60,00 OnAK, nun 061..1.l11Ha Ka3aHnbK 

,Qo6pl1 npaKTl1K\.1 B ny6nl1YH\.1fl cexrop B 
lI1Tanl1fl (nLJn), lI1cnaHl1fl 11 CALl..1
ycrpoacrso sa reparopasra; CTOnaHCKa 
nOnl1T\.1Ka; a,D,M.o6cnY~BaHe; MeCTHO 
cassoynpaaneaae 11 B3a\.1MOBpb3Kl1. 

Pa3Bl1Tl1e Ha l1KOHOMl1yeCKl1Te KOHTaKT\.1 
Me>K,ll,y 6113HeCa B o61..1.l11HaTa 11 
n06paTl1MeHl1 rpanose. 

200,00 

2000,00 

OnAK, n-m 

OnAK, n-m 

061..1.l11Ha Ka3aHnbK 

061..1.l11Ha Ka3aHnbK 

, . • 

:; 
"': 
N. 

Csanaease ua Cl1CTeMa aa l1HepopMa4\.10HHa 
C\.1ryPHOCT. 

200,00 
onAK, 

061..1.l11HCKl1 
61O,D,~eT 

061..1.l11Ha Kaaaarn,« 

Ornen rPAO \.1 
OT,D,en 

"A,qM\.1H~CTpaTl1BHO 

o6cnY~BaHe" 
, 
. 
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• • 

• • 

• • 

• • 

06Y4eHlIIe Ha CIlY>KIIITeIllil sa paoora CbC 
Cne~III¢1II4HIII rpyna (rPAO III 1...\V10r). 

MOAepHlII3l11paHe ua TeXHOIlOrlll4HOTO 
060pYABaHe ua AeVlHOCTIIITe Ha 061..L1l11HCKaTa 
aAMIIIHIIICTpa~IIIf1, BKIl104l11TeIlHO 06HOBflBaHe 
Ha csuiecrayeauiara V1KT TeXHIIIKa. 

AOlll3rpa>KAaHe Ha CIIICTeMaTa 3a 
CBbp3aHOCT Me>KAY 061..L1l11HaTa III 
HaCeIleHIIITe MeCTa. 

nOBlIIwaBaHe Ha aAMIIIHIIICTpaTIIIBHlIIfI 
Kana~IIITeT -rpea 06Y4eHlIIfI. 

BbBe>KAaHe Ha nporpauao 6lOA>KeTlIIpaHe B 
061..L1l11Ha Ka3aHIlbK. 

nOBlIIwaBaHe Kana~IIITeTa Ha PbKOBOAHIIITe 
KaAPIll OT 061..L1l11HCKa aAMIIIHIIICTpa~lIIf1 sa 
crparera-recso nnaaupaae. 

nOBlIIwaBaHe Kana~IIITeTa Ha HnO B 
06 I..LI III uara. 

OTAeIl rPAO III .
onAK, 

OTAeIl I061..L1l11Ha Ka3aHIlbK • •50,00 061..L1l11HCKlII 
"MMIIIHlIIcTpaTIIIBHo I 

6IOA>KeT 06cIlY>KBaHe" 

100,00 • 

• • 

.........
 

• • •• 

............
 

• • • 

• • •• 
, ... 

200,00 

200,00 

50,00 

30,00 

35,00 

onAK, 
06I..LIIII HCKIII 061..L1l11Ha Ka3aHIlbK 

61OA>KeT 

OnAK, 
061..L1l11HCKlII 061..L1l11Ha Ka3aHIlbK 

6IOA>KeT 

OnAK, 
06I..LI III HCKIII 061..L1l11Ha Ka3aHIlbK 

6IOA>KeT 

OnAK, 
06I..LI III HCKIII 061..L1l11Ha Ka3aHIlbK 

6IOA>KeT 

OnAK, 
061..L1l11HCKlII 061..L1l11Ha Ka3aHIlbK 

6IOA>KeT 

061..L1 l11 HCKlII 
061..L1l11Ha Ka3aHIlbK

6IOA>KeT 

OTAeIl rPAO III 
OTAeIl 

"MMIIIHlIIcTpaTIIIBHo 
06cIlY>KBaHe" 

• 

• 

: 

i 

.... 
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Yxpenaase Ha xanauarera Ha 061.l.\~Ha 

Kasaxrrsx3a ycneun-o Y4aCT~e B 
1II3nbnHeH~e Ha oneparasaara nporpava aa 
peraoaanso paaaarue sa nepuona 2014
2020 r. ~ ycsoaaaae na ep~HaHcoBlilTe 

pecypcn no CTPYKTYPH~Te epoH,D,OBe, aa 549,46 onpp • 061.l.\~Ha Ka3aHnbK i. 
noncopsaaae Ka4eCTBOTO Ha >K~BOT ~ 

pa60THaTa cpeaa CnO-,D,06bp ,D,OCTbn ,D,O 
OCHOBH~Te ycnyr~ ~ HOBlil Bb3MO>KHOCT~ aa 
noenureaa peraosanaa 
KOHKypeHTocnoc06HoCT ~ YCTOVl4~BO 

paaaarae. 

l113pa60TBaHe Ha 061.l.\ ycrpoacrses nnas ua lleHTpaneH
061.l.\~Ha Ka3aHnbK (BKnI04~TenHo onopes 445,00 61O,D,>KeT 

061.l.\~Ha Kaaaarrsx 
nnaa ~ esonora-u-a ouesxa). 

l113pa60TBaHe Ha 061.l.\ ycrpoacraea nnaa ua 
repuropasra C1II3s:1BeHO xyrrrypao 168,00 

lleHTpaneH 
I 061.l.\~Ha Kasaarrs« I. 

~cTop1ll4ecKo HaCne,D,CTBO ",Qon~HaTa Ha 61O,D,>KeT 
TpaKlIIVlcK~Te uape", 061.l.\~Ha Kaaaarrsx. 

Ka,D,aCTpanH~ 1II cnelllllan~3~paH~ 
061.l.\~HCK~ 

61O,D,>KeT,
Ka,D,aCTpanHlII KapT~ Ha rp.Kaaaarrsk, rp. 5000,00 

lleHTpaneH 
061.l.\1IIHa Ka3aHnbK • • • • • • 

W~nKa ~ rp. KpbH. 61O,D,>KeT 

nnaH aa perynauas Ha rp.Ka3aHnbK
061.l.\~HCK~ 

61O,D,>KeT,
arryanaaauas. nnaH aa perynauas ~ nnas 150,00 

lleHTpaneH 
061.l.\1IIHa Ka3aHnbK I. • 

aa yn~4Ha perynauas, 61O,D,>KeT 

nnaH aa perynauas aa c.EH~Ha ~ 
061.l.\~HCK~ 

61O,D,>KeT,c.lllejiaoao, cnea 0,D,06peH~ xanacrpanaa 30,00 tle-rrpane« 061.l.\1IIHa Kasaarrsx .1. 
xapra. 61O,D,>KeT 
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• • • 
06Ll1LilHCKLil 

nOMOLllHLil nnauose Ha reparopnare no §4 61O,Q}f(eT, I250,00 , 06Ll1LilHa Kasaarn,«
OT n3P Ha 3Cn33. lleHTpaneH 

61O,Q}f(eT 

~3pa6oTBaHe Hacneuaanasapaaa 
06Ll1LilHCKLil ycrpoacrseeaa cxeua aa paaanrae Ha 40,00 06Ll1LilHa Ka3aHnbK61O,Q}f(eT 

06Ll1LilHCKa nporpaua aa paaswrae Ha 06Ll1LilHCKLil
18,00 06Ll1LilHa Ka3aHnbK •TYPLil3bM xpea perLilOHanHLil naprssopcrsa. 61O,Q}f(eT 

AKTyanLil3allLil51 Lil norrsnsaae Ha 
06Ll1LilHCKLil

06Ll1LilHCKaTa HopMaTLilBHa ype,Q6a Cnaxer 20,00 06Ll1LilHa Ka3aHnbK61O,Q}f(eT
OT npe¢epeHlILilLil 3a paasarae aa 6Lil3Heca. 
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