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 Планът за интегрирано развитие на Община Раковски за периода 2020 – 2027 г., 

наричан по-долу за краткост ПИРО, е стратегически документ от местно значение, 

който се ползва с най-високо ниво в йерархията на стратегическите документи, 

касаещи Община Раковски.  ПИРО се разработва изцяло, за да отговори на въпросите 

от местното самоуправление в община Раковски и очакванията във връзка с Пътната 

карта за нов подход в политиката на регионалното развитие.  Разработеният план е в 

съответствие със стратегическите документи от областно и национално ниво. ПИРО 

неизменно следва и Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013 

г.  – 2025 г.  

 Разработването на ПИРО изцяло се основава на Закон за регионалното развитие 

(ЗРР) и поднормативната уредба, касаещи закона. Важно място в юридическата 

обосновка на ПИРО намират и нормативните актове на местно ниво.  

 ПИРО определя средносрочните цели, които са от значение за развитие както на 

потенциала на общинската администрация, така за териториалната цялост на Община 

Раковски, така също и за развитието на възможностите пред местното население. В 

надлежния документ ясно се определят индивидуалните приоритети на Община 

Раковски в следващите години. Важно за определените цели е съставянето на 

логически връзки и изводи произхождащи от особеностите на териториалния обхват и 

актуалното икономическо, социално и екологично състояние на общината, както и 

нуждите и потенциалите на за развитие на Община Раковски.  

 Планът изцяло интегрира кохезионната политика на ЕС за периода 2020 -2027 г., 

като се съобразява с Парижкото споразумение. Основен фокус в документа ще бъде 

поставен и на екологичната политика, която ще бъде доразвита на местно ниво. В 

документа ще бъдат изградени и описани и ясните възможности на гражданите и 

бизнеса да развиват собствените си потенциали, чрез предоставяната от общината 

помощ. Основен приоритет във връзка с кохезионната политика на ЕС са и младежките 

дейности. Разработеният план способства изцяло определянето на Община Раковски 

голямото европейски семейство като развитие, прилагане и изграждане на политиките 

на общността на местно ниво. Основен приоритет в прилагането на местните политики 

обвързан с европейските такива остава повишаването на качеството на живот.  

 Планираните цели и приоритети в документа са организирани изцяло в съгласие 

с организираните в Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Южен 

централен район от ниво 2 и общия устройствен план на Община Раковски. На базата 



на ИТСР – планът ще организира локалните политики с цел изпълнението на ИТСР и 

постигането на развит – регион в национален мащаб.    

ПИРО Раковски и законодателството 

 Конституция на Република България (КРБ) 

По смисъла на КРБ Общината е най-малката обособена административно-

териториална единица. Като такава гражданите ѝ избират самостоятелно органите 

на местно самоуправление – Общински свет, органът на местната изпълнителна 

власт – кмет. В качеството си на обособена административно-териториална 

единица общината има право сама да развива и осъществява местни политики. 

Това право е ясно процедурно организирано в Закона за местното самоуправление 

и местната администрация по отношение на органите на местната власт (ЗМСМА) и 

в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт (ЗПУГДВМС) и 

местното самоуправление. Тук идва и  смисъла на ПИРО, който се създава изцяло в 

унисон с провежданите политики и единствено с цел тяхното по-структурирано и 

хармонизирано прилагане. 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

 

ЗМСМА ясно описва правомощията както на Кмета на община – като орган на 

изпълнителната местна власт, така и на Общинския съвет – като орган на местното 

самоуправление. По смисъла на правомощията описани в чл. 42 ЗМСМА, кметът 

ръководи цялостната политика на общината. В тази си функция както в Методическите 

правила за разработване на ПИРО надлежно разписани и утвърдени от Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството така и в Закона за регионалното развитие 

нему е определено задължението за разработването на ПИРО. Общинският съвет като 

орган на Местно самоуправление приема стратегии, прогнози, програми и планове за 

развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните 

общности. След като планът е вече разработен следва той да бъде приет от Общинският съвет 

към община Раковски, който всяка година следва да приема отчет за неговото изпълнение.  

 Закон за регионалното развитие (ЗРР) 

В чл. 8 ЗРР определя системата от документи за стратегическо планиране, част от тази 

система е и ПИРО. ПИРО като документ е поставен в субординацинно съподчиненост, като 

неговото йерархическо ниво е най-ниското такова. Логиката на разработените сратегически 

документи е следната: Национална концепция за регионално и пространствено развитие 

(НКРПР), която се определя като стратегически документ от национално значение; Интегрирана 

териториална концепция на регионите за планиране от ниво 2  (ИТСКРП), която се определя 

като стратегически документ от регионално значение; План за интегрирано развитие на 

община (ПИРО), който се определя като стратегически документ от местно значение. Чл. 8, ал. 



4 ЗРР нарочно определя и целите на описаните документи. Чл. 13, ал. 3 изчерпателно урежда и 

задължителното съдържание на описаните стратегически документи.   

 ПИРО и останалите нормативни актове.  

Изработването на ПИРО касае и стратегическото планиране и визията за развитие на 

Община Раковски в средносрочен смисъл. Като стратегически документ от местно значение 

ПИРО следва да бъде в съответствие както с нормативната уредба на национално ниво, така и 

със системата от нормативни актове на местно ниво.  

ПИРО Раковски и останалите стратегически документи  

 „Устойчива Европа до 2030 г.“ 

 „Устойчива Европа до 2030 г.“ е стратегически документ от най-високо 

супранационално ниво. Документът е структуриран в 5 отделно обособени глави и 

предговор и показва визията на Европейската комисия за развитието на Европейския 

съюз през следващите 10 години. В стратегията са очертани 9 основни приоритета, ясно 

обособени в две групи. Документът предвижда плавното преминаването от линейна 

към кръгова икономика. Основен приоритет е застъпен и в повишаване качеството на 

живот, чрез повишаване качеството на храната (Устойчивост от фермата до трапезата). 

Специално внимание се обръща и на енергетиката, сгради и мобилност – като се 

насърчава изграждането на „умни“ сгради, с цел опазване на природните ресурси и 

околната среда и изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

Гарантира се преминаването на социално справедлив преход, като се обръща 

специално внимание на интегрираните системи за социална закрила. Предвижда се 

същите системи да успеят да стимулират и заетостта и да намалят безработицата. 

Особено внимание е обърнато на образованието, науката, технологиите, научните 

изследвания, иновациите и цифровизацията. Основен приоритет на ЕС ще бъде също и 

прозрачното финансиране, ценообразуване, данъчно облагане и конкуренция. 

Отговорното стопанско поведение, корпоративната социална отговорност и новите 

бизнес модели, също намират своето място в документа. Изграждането на отворена и 

основана на правила търговия продължава да бъде основен приоритет на ЕС. Важно 

място заема и управлението и съгласуването на политиките на всички нива от 

супранационално да местно.  

 Национала програма за развитие България 2030 

Националната програма за развитие България 2030 е стратегически документ от 

национално ниво. В него ясно са определени три основни цели ускорено 

икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за 

реализирането на които са предвидени целенасочени политики и интервенции, 

групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие – Иновативна и 

интелигентна България; Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана 

България; Отзивчива и справедлива България; Духовна и жизнена България.  



В документа са предвидени и 13 национални приоритета като с решение на 

правителството са определени и водещите ведомства. Документа енволвира 

намеренията на правителство за организирането на националната политика като 

интегрира изготвена индикативна финансова рамка, предварителна оценка на 

наблюдение и контрол на изпълнението.  

 Национална концепция за пространствено развитие 2013 -2025 г. 

Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е средносрочен 

стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на 

територията и акваторията на Република България и създава предпоставки за 

пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. тя е основен 

стратегически документ в най-новото ни законодателство и  инструмент за интегрирано 

планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.  

НКПР изтъква важността на успешната териториална интеграция на страната ни в 

европейското пространство чрез развитието на български транспортни, екологични и 

културни оси и свързването им с международни коридори. На преден план излиза и 

развитието както на националната, така и на европейската политика, чрез развитието 

на най-малката структурна единица общината/градът.  

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за 

планиране от ниво 2 за периода 2021 – 2027 г. (ИТСРЮЦР) 

ИТСРЮЦР е средносрочен стратегически документ от регионално значение. 

ИТСРЮЦР обобщава три основни приоритета към всеки от който са дефинирани и 

специфични цели.  

Приоритет 1:  Засилване на конкурентните позиции на Южен централен регион чрез 

инвестиции във факторите на растежа – този приоритет ще се реализира чрез подкрепа 

на регионалната икономика за иновативност и технологично развитие и повишаване на 

добавената стойност. Ще се наблегне особено на системата на образованието и 

дигитализацията на образователната, икономическа и административни сфери.  

Дефинираните специфични цели към този приоритет са:  

Специфична цел 1.1 Подкрепа на регионалната икономика за иновативност и 

технологично развитие и повишаване на добавената стойност; 

Специфична цел 1.2 Подобряване на цифровизацията на икономиката на ЮЦРП; 

Специфична цел 1.3 Добро образование, професионално развитие и нови знания; 



Специфична цел 1.4 Подобряване на бизнес средата и стимулиране на 

предприемачеството; 

Специфична цел 1.5 Развитие на конкурентни сектори, базиране на местните 

ресурси 

Приоритет 2: Подобряване на социалната и екологична среда – насочен е към 

повишаване качеството на живот като се подобрят и се получават висококачествени 

социални, здравни, културни и други обществени услуги, чрез инвестиции както във 

физическите параметри на заведенията, където се предлагат тези услуги (сгради, 

оборудване и т.н.), така и с подобряване на „меката“ инфраструктура, свързана с 

количеството и качеството на предлаганите услуги в тези заведения. 

Дефинираните специфични цели към този приоритет са:  

Специфична цел 2.1 Подобряване на достъпа до качествени здравни, социални, 

културни услуги и спорт; 

Специфична цел 2.2 Подобряване на екологична инфраструктура; 

Специфична цел 2.3 Ориентиране към по-зелена, нисковъглеродна икономика. 

Приоритет 3: По балансирано териториално развитие и намаляване на 

неравенствата – този приоритет ще се постигне чрез подобряване на свързаността в 

региона и качеството на средата в населените места, укрепване на градовете центрове и 

ориентиране към полицентрично пространствено развитие. За подобряване на 

свързаността на региона в международен, национален и вътрешно регионален план се 

планира да бъдат реализирани редица проекти за обновяване и разширяване на 

транспортно-комуникационната инфраструктура и изграждане на съвременна цифрова 

инфраструктура, осигуряваща достъп на всички населени места до интернет и получаване 

на базови електронни услуги. 

 Дефинираните специфични цели към този приоритет са: 

Специфична цел 3.1. Подобряване на транспортната и цифрова свързаност и 

достъпност; 

Специфична цел 3.2 Подкрепа за балансирано пространствено развитие; 

Специфична цел 3.3 Развитие и териториално сътрудничество. 



Основни цели на ПИРО като документ:  

 Да изгради система от способи за управление на стратегически документи в 

инфраструктурно отношение и отношение на регионалното развитие и 

благоустройството  

 Да състави процедури по отношение на анализа, планирането и реализацията 

на инфраструктурни проекти и проекти свързани с регионалното развитие и 

благоустройството  

 Да определи и анализира икономическото, социалното и екологичното 

състояние на община Раковски  

 Да определи потенциала за развитие на Община Раковски 

 Да определи конкретните нужди от развитие на Община Раковски  

 Да изясни приоритети на Община Раковски в периода 2021-2027  

 Да Определи партньорите и партньорските организации с цел пълно 

изпълнение на плана  

 Да изясни осъществяването на интегрирания подход между партньорските 

организации и съседните общини, както и да даде ясна представа за 

процедура и осъществяване на общо сътрудничество  

 Да изготви програма за реализация на ПИРО и да опише интегрирания подход 

на развитие  

 Да интегрира мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени  

 Да определи точно необходимите действия, които трябва да бъдат свършени 

по плана и индикаторите за наблюдение на оценката на ПИРО  

Място на ПИРО в системата на стратегическите документи на местно ниво 

 ПИРО заема основно място сред стратегическите документи на местно ниво в 

Община Раковски. Следвайки субординационният характер на документа. Ако друг 

стратегически документ противоречи на ПИРО то меродавен е ПИРО. Ако ПИРО 

противоречи на нормативен акт, меродавен е нормативният акт.  

Подход при съставянето на ПИРО 

 Следвайки логиката на Европейското законодателство ПИРО организира подход 

на търсене на нуждите от най-ниското към по-високите нива. Приема се подхода на 

частните отношения и търсенето на съответната нужда на гражданите. За всички това 

ще спомогнат и изводите, които ще бъдат продиктувани от териториалния обхват и 

анализа на екологичната, културната, социалната и икономическата среда и 

потенциалите на Община Раковски.  

Принципи на ПИРО 

 Прозрачност – Този принцип се свежда до адекватното осъществяване на 

планираните в документа политики и стратегия. 

 Ефективност – Определянето на адекватни и гъвкави подходи за действия при 

реализиране на определените стратегически цели   



 Бързина – Изпълняване на определените стратегически цели според 

времевата рамка на документа 

 Организираност – Определяне на компетенции при осъществяване на 

стратегическите цели 

 Законност – Спазване на системата от нормативни актове при планирането, 

създаването и реализирането на съответните политики.  

 Съразмерност – Ясна и дефинирана определеност при реализация на 

партньорските отношения планирането, създаването и реализацията на 

стратегическите цели. 

Очаквани резултати от приемането на ПИРО 

 Като стратегически документ с местно значение ПИРО има за цел да способства 

реализирането на стратегическите документи от по-висока степен. Чрез разписаните в 

ПИРО стратегия се очаква покачване на стандарта на живот, както в общината, така в 

района, а също така и на национално ниво.  

 Осъществяването на инфраструктурни проекти е сред основните очаквани 

резултати. Осъществяването на повече проекти по отношение на асфалтирането на 

улици, създаването на повече пространства за паркове и градини, изграждането на 

жилищни сгради и санирането на изградените са сред основните нужди на гражданите 

на Община Раковски. Към момента проекти с такъв характер имат първостепенно 

значение, както за Община Раковски, така и за част от съседните общини.  

 Повишаване качеството на услугите и гарантиране на адекватна достъпност да 

тях. Очаква се документа да способства създаването на трайни връзки между Община 

Раковски и партньорските организации с цел по-голяма продуктивност на 

реализираните от доставчици услуги на територията на Община Раковски и съседните 

общини.  

 Създаване на по-чиста околна среда. Очаква се документа да допринесе 

редуцирането на вредните емисии, както и да способства изграждането на система за 

предотвратяване образуването на незаконни сметища.  

 Организираност между отделните звена в община Раковски Очаква се 

документа да способства връзката, както между отделните служители на общината, 

така и между гражданите и служителите на Община Раковски.  

I Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Раковски 

1. Териториален обхват 

1.1. Местоположение, граници, територия, обхват 

Община Раковски се намира в Южна България и е една от общините, 

формиращи Област Пловдив. Общината принадлежи към Южен централен район на 

планиране от ниво 2. Общината е разположена върху площ от 263,963 кв.км. и обхваща 

7 населени места – селата Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино 



село и административния център град Раковски. С тази си площ общината се нарежда 

на 11-то от 18-те общини формиращи областта, което съставлява 4,4 % от територията 

на областта и 0,24% от националната територия.    

От изложената тенденция се налага и извода, че териториалното определение, 

което можем да дадем за община Раковски е, че е малка по площ община.  

 

карта на Община Раковски  

Общината граничи със следните пет общини:  

- север и североизток – Община Брезово, Пловдивска област;  

- изток – Община Братя Даскалови, Старозагорска област;  

- юг – Община Садово, Пловдивска област;  

- запад, югозапад – Община Марица, Пловдивска област;  

- запад – Община Калояново, Пловдивска област; 

 



 

 

1.2. Инфраструктура и свързаност с граничните общини.  

 Инфраструктурни връзки с Община Брезово:  

 Община Раковски е пресечена от републикански път II-56, който свързва гр. 

Пловдив с гр. Брезово. Пътят пресича село Стряма и кварталите Парчевич и 

Генерал Николаево на гр. Раковски и е основна връзка с Община Брезово. 

 Път № PDV 1230 II 56, Раковски-Пловдив/-Граница общ. (Раковски-Брезово) с. 

Отец Кирилово- с. Дрангово – с. Златосел – яз. Дондуков. Пътното 

съоръжение свързва кв. Генерал Николаев на гр. Раковски, общ. Раковски със 

с. Отец Кирилово, общ Брезово. Дължината на пътното съоръжение, 

собственост на Община Раковски е 6 км.  

 Път № PDV 1231 II 56 Раковски-Пловдив/Стряма-Момино село – граница общ. 

(Раковски-Брезово) – Пъдарско-Стрелци-Граница общ. (Брезово-Калояново – 

Брезово) – Сърнегор. Пътят свързва селата, с. Момино село, общ. Раковски и 

с. Пъдарско, общ. Брезово. Дължината на пътното съоръжение, собственост 

на Община Раковски е 9 км. 

 Път № PDV 1232 II 56 / PDV 1231 II 56, Стряма Пъдарско/ - Момино село, 

граница общ. (Раковски-Брезово) – Борец-Върбен. Свързва селата с. Момино 

село, общ Раковски и с. Борец, общ. Брезово. Дължината на пътното 

съоръжение собственост на Община Раковски е 3 км.  

 Път № PDV 3235 III 565, Шишманци-Оризово/ - Белозем –Болярино- Граница 

общ. (Раковски-Брезово) – Чоба / III 666/. Пътят свързва селата, с. Болярино, 

общ. Раковски и с. Чоба, общ Брезово. Дължината на пътното съоръжение 

собственост на Община Раковски е 9 км. 

 Инфраструктурни връзки с Община Марица:  

 Една от връзките с Община Марица се осъществява посредством път от 

републиканската пътна мрежа, II-56 който свързва гр. Пловдив с гр. Брезово. 

Пътят свързва селата с. Стряма, общ. Раковски и с. Калековец, общ. Марица. 

 Другата връзка с Община Марица се осъществява посредством 

републикански път, III 565, който свързва гр. Пловдив и гр. Чирпан. По пътят 

са разположени с. Шишманци, общ. Раковски и с. Манолско конаре, общ. 

Марица.  

 Инфраструктурни връзки с Община Братя Даскалови:  

 Връзката с Община Братя Даскалови се осъществява посредством 

републикански път, III 565, който свързва гр. Пловдив и гр. Чирпан. По пътят 

са разположени селата  с. Белозем, общ. Раковски и с. Опълченец, общ. Братя 

Даскалови.  

 Инфраструктурни връзки с Община Садово:  

 Община Раковски и Община Садово нямат обща връзка, въпреки общата си 

граница. Връзката се осъществява посредством път от републиканската пътна 



мрежа, III 565, който свързва гр. Пловдив и гр. Чирпан или посредством АМ 

Тракия. И двете съоръжения пресичат Община Марица.  

 Инфраструктурни връзки с Община Калояново: 

 Община Раковски и Община Калояново нямат обща връзка, въпреки общата 

си граница. Връзката се осъществява посредством път от републиканската 

пътна мрежа, II 65, който свързва гр. Пловдив и гр. Брезово или посредством 

Път № PDV 1231 II 56 Раковски-Пловдив/Стряма-Момино село – граница общ. 

(Раковски-Брезово) – Пъдарско-Стрелци-Граница общ. (Брезово-Калояново – 

Брезово) – Сърнегор. И двете съоръжения пресичат Община Брезово.  

 
Пътна карта на Република България 

1.3. Релеф, геоложки строеж 

 Територията на община Раковски се характеризира с  равнинен и слабо хълмист 

релеф. В природогеографско отношение община Раковски принадлежи към Тракийско-

Тунджанската подобласт на Тракийско-Странджанската област. В геоморфоложко 

отношение територията на Общината се намира в преходната геоморфоложка област 

на страната и по конкретно в Горнотракийската низина. Разположена е северно от река 

Марица, като в най-южната си част граничи със съвременното ѝ русло, заемайки част от 

речната тераса. В западните си части се пресича от река Стряма. Средна надморска 

височина е приблизително 180 метра.  

Районът се отличава с преходно положение от низината към Същинска Средна 

гора.  



В хипсометрично отношение надморската височина варира между 150-300 м. 

Хоризонталното разчленение на релефа е от 0-0,4 км/кв.км. Вертикалното разчленение 

е между 0-5 м/кв.км.  

Младолевантийската или Румънската седиментационна повърхнина заема 

северната периферия на района, образувайки широко стъпало, вдаващо се на север в 

хълмистия релеф. Образували са се плитко всечени асиметрични разширения при 

речните тераси. В района има наличие на мощни кватернерни наслаги от чакъли, 

пясъци и глини.  

Районът на общината е съставен също от части от първоразрядни тектонски 

структури: Шипченски антикленорий и Старопланински навлек от състава на 

Старопланинската структурна зона; Средногорски антикленорий от Централното 

Средногорие; Севернородопска антиклинала – от Родопската област. Има наличие на  

разломни зони – Задбалканският дълбочинен разлом и Маришкият шев.  

В Задбалканския дълбочинен разлом се разкриват докамбрийски гнайси, шисти, 

анфиболити и мрамори, също малки тела от докамбрийски и палеозойски ултрапазити, 

южнобългарски гранитоиди. Намират се също варовити скали, включително мергели и 

сиенити. Почти няма находища на палеогенски и неогенските утаечни скали и 

вулканити.  

Естествените граници на землището заемат части на запад, юг и изток от реките 

Стряма, Марица и Рахманлийска. Наличието на споменатите реки и техните притоци е 

решаващо за формиране на теренни форми. Израз на хълмисто-ридов релеф има в 

землищата на село Шишманци и село Болярино. Повишенията и пониженията на 

релефа се характеризират с полегат преход.  

1.4. Полезни изкопаеми  

В територията на Община Раковски почти не се срещат рудни и нерудни полезни 

изкопаеми. Налични са множество инертни материали и главно строителен камък. 

Запаси от него има при кариерата в село Шишманци. Там са изградени инсталация и 

асфалтова база. Край село Шишманци има също и варници. 

 В землището около селата Белозем и Момино село е открит уран. В миналото 

урановите находища са се експлоатирали изключително неподходящо, което е причина 

за силно замърсяване на почвата в района. В настоящето те са запечатени и вече не са 

активни. От тях не се добива уран.  

1.5. Климат 

 Територията на Община Раковски попада в преходно-континенталната 

климатична област. Климатът се характеризира с въздействието на въздушни маси, 

присъщи както за континенталния, така и за субсредиземноморския климат в Европа.  

Летата са относително сухи, а зимите се определят меки. Определящо значение за 

формирането на климата тук има разположението на Стара планина, която е 

естествена природна бариера, преграждаща преминаването на студените 



континентални въздушни маси на юг. Едновременно с това тя възпрепятства и топлите 

въздушни маси на север. Снежната покривка се задържа около 30 дни през годината. 

Пролетта започва сравнително рано. Валежите през този сезон са благоприятни  за 

развитието на земеделските култури. През лятото традиционно температурите се 

повишават, а валежите намаляват. Типични са честите засушавания.  

Средната продължителност на слънчевото греене е 2264 часа годишно, поради 

което радиационният баланс е основно положителен. Средногодишната температура е 

около 15°С. Средната юлска температура е около 20°С, а януарската – около 0°С. Зимата 

е мека, а лятото горещо. Температурните инверсии обхващат района на 

Горнотракийския въздушен басейн, включително и територията на Община Раковски. 

Те ограничават естествената вентилация на района и водят до бързо нарастване на 

температурите. 

 Средногодишната влажност е около 70%. Ниските стойности на относителна 

влажност на въздуха са закономерно свързани с периодите на появата на типичния 

местен вятър фьон, който е характерен за зимния и пролетния период. 

Средногодишната сума на валежите е под средната за страната – 539 мм/год.  

Западните ветрове доминират, а на второ място са източните. Най-чести са 

ветровете с по-ниска скорост от порядъка на 2-5 м/сек. По-силни ветрове се 

наблюдават изключително рядко. Наблюдава се поява на местни ветрове по теченията 

на реките.  

Често срещани за общината са поройни дъждове, гръмотевични бури и 

градушки, които са особено пагубни за селското стопанство през лятото. Характерни са 

честите засушавания.  

Изключително нисък е отточният ефект на валежните води поради равната и 

слабо разчленена топографска равнина. Средногодишно от тях се оттичат едва 3-5% , 

като се формират 0.5-1.0 дм3/сек на 1кв.км речни води. Средногодишната сума на 

валежите тук е под средната за страната (за България – 650мм). В северната част на 

района валежната сума се увеличава до 550- 600 мм (в подножието на Средна гора). 

1.6. Води  

Териториално Община Раковски попада в Егейската отточна област посредством 

водосборния басейн на р. Марица. Реките, които протичат през общината са Марица, 

Стряма, Сребра и Рахманлийска. Площта на водните течения на всички реки е само 

0,85% от територията на Общината. 

 При пълноводие река Сребра и другите леви притоци на р. Марица, протичащи в 

района, подхранват подземните води от кватернерния водоносен хоризонт, а при 

ниски стоежи го дренират. Реките се подхранват главно от дъждовете. През периода 

февруари-април е максималният речен отток, а през периода септември-ноември – 

минималният.  



 От подземните природни богатства в община Раковски подземните води са 

предмет на екстензивна експлоатация. Установени са два основни водоносни 

хоризонта в района: кватернерен и плиоценски. Първият е безнапорен с дебелина от 

15-20 метра в района на с. Белозем до 110 метра в участък „Момино“. Кватернерният 

водоносен хоризонт се подхранва от валежни води, от склонови води на близките 

планини и от инфилтрация на води, подавани за напояване. Грунтовият поток се 

дренира от притоците на р. Марица. Характеризира се като водообилен и 

средноводообилен. Порови по тип и напорни по характер са подземните води, 

акумулирани в плиоценски седименти. В посока север-юг плиоценският водоносен 

хоризонт е с дебелина от 100-40 метра. Преобладаващото му подхранване е от 

протичане на вода през разделящите водоупори или директна инфилтрация. Двата 

водоносни хоризонта образуват общ водоносен комплекс в хидрогеоложко 

отношение, който е с дебелина 150-160 метра. Проводимостта на комплекса е 1500-

3000 кв.м/д и се определя спрямо дебелината на водоносните пластове и 

зърнометричния им състав. 

1.7. Почви 

Според Почвено-географското райониране на България община Раковски 

попада в Южнобългарската ксеротермална почвена зона и по-точно 

Среднобългарската подзона на канелените горски почви и смолниците, в Тракийско-

Тунджанската провинция и по-точно в североизточната част на Пазарджишко-

Пловдивския почвен район. Този почвен район се намира в югозападната част на 

Тракийската низина и обхваща Пазарджишко-Пловдивското поле. 

 Почвите в долините на реките, които пресичат общината, биват алувиално и 

делувиално-ливадни. Почвообразуващите материали там са предимно делувиални 

(склонови) и кватернерни-алувиални (речни) наслаги. Тези материали са 

безкарбонатни или беднокарбонатни на север от р. Марица. 

 Най-разпространените почви в района са: 

 Алувиално-ливадни почви – това са най-леките почви с високи подпочвени 

води (от 1,5 до 2 метра от повърхността). Почвите са рохкави и лесно 

обработваеми, но хумусният им хоризонт е слаб (до 30-40 см) с ниско 

съдърхание на хумус (до 1-1,5%), азот и фосфор. Тези почви се срещат по 

цялата територия на община Раковски. Благоприятни са за отглеждане на 

зеленчуци, житни култури, лозя, овощни и други култури; 

 Ливадно-канелени почви – тези почви са формирани в долините на почти 

всички притоци на р. Марица. Те са с лек механичен състав и среден хумусен 

хоризонт (около 50 см). Разпространени са в с. Белозен и с. Чалъкови и са 

подходящи за отглеждане на всякакви типични земеделски култури. 

 Канелено-подзолисти почви (псевдоподлозисти) – тези почви заемат 

равнинни терени в долините на реките, носещи безкарбонатни (кисели) 

материали. Почвите са дълбоки (над 150 см) и са със сравнително добре 



диференциран профил. Те са кисели (с pH до 5,0-5,5) и бедни на хумусно 

съдържание (до 1-2%). Мощен, уплътнен и глинест, червенокафяво оцветен 

плувиален (B) хоризонт се развива под хумусно-елувиалния хоризонт (50-55 

см). Плувиалният хоризонт е водонепропусклив и това е причина за 

повърхностно преовлажняване и влошаване на въздушния режим на 

почвите. В община Раковски тези почви са разпространени в с. Момино село 

и в гр. Раковски – кв. Секирово. В земеделието се използват за отглеждане на 

пшеница, тютюн, сливи, домати и др.; 

 Силно излужени до слабо оподзолени канелени горски почви – тези почви са 

пригодни за отглеждане на множество култури като круши, праскови, 

домати, пшеница, люцерна, лозя, царевица, слънчоглед, рози, лавандула, 

ориенталски тютюн и др. И са разпространени във всички населени места на 

община Раковски. 

 Излужени смолници – това са най-тежките почви в района със сравнително 

високо хумусно съдържание. Най-разпространени са в с. Болярино и не се 

срещат само в с. Стряма и кварталите Секирово и Парчевич на гр. Раковски. 

Тези почви са пригодени за отглеждане на лозя, пшеница, люцерна, 

царевица, слънчоглед, памук, мента, едролистен тютюн, домати, ябълки, 

сливи и много други земеделски култури. 

 Наличието на засолени почви и рендзини е специфична особеност на почвения 

район, в който попада община Раковски. Засоляването е обхванало смолниците, 

алувиално-ливадните, ливадно-канелените, канелено-подзолистите и други почви най-

вече в селата Чалъкови, Белозем, Момино село, Стряма и Шишманци. На тези почви се 

отглеждат редица култури като домати, люцерна, захарно цвекло, тютюн и други, но 

без особен успех. Затова най-често се използват като ливади и пасища. Хумусно-

карбонатните почви (рендзини) се срещат само в селата Шишманци и Болярино. Тези 

почви са най-плодородните за отглеждане на лозя, както и ориенталски тютюн, 

захарно цвекло, пшеница, домати и най-вече за ливади и пасища. 

1.8. Растителен свят 

Различните природни условия и дадености на територията на общината 

оформят растителната ѝ покривка. Освен обработваемите земеделски типове и 

горските насаждения се наблюдават групирани и оформени следните типове 

съобщества със съответните растителни видове: 

 Пасище-мера – това са необработваеми ниви – магарешки бодил, бял 

равнец, овчарска торбичка, щир, репей, троскот, среден живовлек, 

обикновено глухарче, обикновена млечка, ливадна метлица, щир, 

обикновена поветица и др.; 

 Пасище с храсти – полски бряст, дилянка, акация, трънка, дребноцветна 

шипка, полска къпина и др. Храстите съжителстват с изброените по-горе. 



 Брегова растителност в близост до водни течения – покрай водните течения 

се оформят екосистеми на водолюбиви растения като папур, тръстика, дива 

мента, росица, водно пиперче, лютиче, черен бъз, бучиниш, бяла топола, 

ракита и др.; 

 Ниви – меча трева, рапица, магарешки бодил, полско подрумниче, бодилче, 

обикновен пелин, обикновена ралица, лечебна лайкучка, коприва и др. 

1.9. Горско стопанство 

 Горският фонд на територията на общината се стопанисва от Държавна 

Дивечовъдна Станция „Чекерица“. Разположена е край с. Стряма и е една от най-

известните дивечовъдни станции в страната. Земята, която стопанисва, е близо 16 000 

хектара. Поради характерните си особености, районът е естествен развъдник на 

яребици, пъдпъдъци, гургулици, фазани, колхидски фазан, гривяк и др. Най-често 

срещани видове от дивеча са сърни и зайци. В „Чекерица“ има два ловни дома и се 

предлагат условия за екотуризъм и фотолов. 

 В гората в землището на селата Шишманци  и Болярино се срещат птици като 

малката бяла чапла, гревестата чапла, нощната чапла и блестящия ибис, които са редки 

за страната и по тази причина гората е обявена за защитена територия с цел да се запази 

местонахождението на тези редки видове птици.  

 В землището на с. Белозем е разположен и атракционът Кисимови дупки, 

снабден със възможност фотолов на редки видове птици. Атракционът разполага и със 

малък язовир, с възможност за риболов.  

 В землището на с. Болярино се намира и защитената и част от защитената 

територия „Чирпан бунар“, представляваща карстов извор. Част от нея се намира в 

Землището на с. Болярино, общ. Раковски, а другата част в землището на с. Опълченец, 

общ. Братя Даскалови. При карстовия извор Чирпан Бунар, могат да бъдат 

наблюдавани множество редки птици като кокилобегач и други подобни.   

1.10. Животински свят 

Територията на община Раковски попада в Тракийско-Македонския 

зоогеографски район, където преобладаващи са средиземноморските видове. 

Разпространени са зайци, лисици, сърни, чакали, пепелянки и др.  

 Най-известните представители от птиците са яребица, фазан, славей, кос, 

кеклик, синигер и др.  

 Най-разпространени от влечугите са смок, пепелянка, змия пясъчница, змиеок 

гущер.  

 От представителите на земноводните се срещат различни видове жаби. 

 В реките преобладават сом, костур, кефал, мряна, речните видове шаран и др.  



2. Икономическо състояние  

2.1. Обща характеристика на икономическия облик на Община Раковски  

  Основно значение за развитието на община Раковски има динамиката и 

качеството на икономическото и развитие. Състоянието на икономиката на общината 

се определя от много и различни фактори, които оказват влияние върху състоянието и 

възможностите както пред жителите на община Раковски така и пред общинската 

администрация. Такива са макроикономическа рамка, историческо развитие, природни 

ресурси, външни инвестиции, демографски процеси и други.  

Икономиката на общината се характеризира с разнообразна отраслова  

структура, добра инфраструктура за обслужване на икономиката, адекватни 

възможности за преработка на суровините, произвеждани на територията на 

общината, достатъчен капацитет от кадри.  

Естествено изграден е икономически профил на община Раковски, който е 

индустриално насочен. Предприятията са специализирани изключително в 

химическата индустрия, шивашката и хранително-вкусовата промишленост. Особено 

значение на местната икономика има и земеделието. Произвеждат се зърнени и 

технически култури, плодове и зеленчуци. Колкото до скотовъдството застъпени са 

също и свине- и говедовъдството.  

Икономическият облик на Община Раковски се допълва от предприятия в 

сектори търговия, услуги, строителство и транспорт. Приоритетно важна за 

икономическото развитие на Община Раковски е Индустриална зона Раковски, която е 

част от големия икономически клъстер „Тракия“ икономическа зона (ТИЗ).  

2.2. Индустриална зона Раковски 

 Индустриална зона „Раковски“ От 2004г. на територията на Община Раковски 

функционира първата индустриална зона в България, предлагаща данъчни 

преференции за установяване на производства – 100% преотстъпване на данък печалба 

за лицата, извършващи производствена дейност в региони с висока 

безработица(според чл. 61– д от ЗКПО).  

„Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) обединява 6-те индустриални зони в района 

на Пловдив – индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, 

промишлено-търговска зона „Куклен” и в начален етап на развитие – парк 

„Образование и високи технологии” в Пловдив, индустриална зона и 

високотехнологичен център „Тракия” и агро център „Калояново”. До момента ТИЗ има 

реализирани 1 милиард евро инвестиции.  

ТИЗ е публично-частна инициатива. По идея на сдружение „Инвестиционна 

инициатива”, през май 2013 г., кметовете на 8 общини (Пловдив, Раковски, Марица, 

Родопи, Куклен, Асеновград, Първомай, Стамболийски) подписват договор за 

сътрудничество с цел развитие на регион Пловдив чрез подобряване на бизнес 

средата. 



 Индустриална зона Раковски е разположена в землището на село Стряма върху 

площ от 1 000 000 м² (застроена площ 815 000 м²), отстои на 14 км от областния град 

Пловдив, на 8 км от автомагистрала Тракия и на 25 км от летище Пловдив. Зоната 

разполага с необходимата инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване, 

канализация, оптични комуникации и асфалтов път. През територията на село Стряма 

преминава южният пръстен на Магистрален газопровод с капацитет 15 000 м3/ч. 

Трасето се намира в непосредствена близост до терена на индустриална зона Раковски. 

Предмет на дейност на индустриалната зона по регистрация е изграждане, 

подобряване и експлоатация на съществуващата инфраструктура в индустриални зони, 

вкл. за изграждането или подобряване на пътища, транспортни терминали и 

комуникационни връзки, благоустройствени мероприятия, вкл. сметосъбиране, 

сметоизвозване, снегопочистване, рекламно-консултантска дейност, посредничество, 

представителство, комисионерство, както и изграждането на жилищна зона, която да 

обслужва нуждите на прииждащите работници. 

 В индустриална зона Раковски се предоставя земя с променен статут, готов за 

индустриално строителство, с издадени необходими първоначални разрешителни за 

строителна дейност. Предлагат се и услуги по проектиране и строителство на 

промишлени производствени средства в съответствие със спецификации на 

инвеститора; строителство на промишлени производства според лизингова схема с 

банково финансиране; даване на производствени сгради под наем или закупуване; 

административни услуги и др.  

По данни от Икономически годишник на регион Пловдив, 2018 г. (Търговско-

промишлена камара Пловдив) в индустриална зона Раковски са застъпени:  

 Индустрии: автомобилостроене, битова химия, текстил, логистика, 

хранително-вкусова, енергийно оборудване;  

  Инвеститори - 17: William Hughes, ABB Kaufland, Feinjersey, Lampshades, 

Lunatone, Рубикон, Интерцитрус, Сиджи транс, Percotex, Zobele, Magna 

Powertrain Plovdiv, Brunata International, Sweet World, ЗБЕ, Sofiawax, Уником;,  

  В процес на изграждане и на етап влизане в експлоатация са 3 нови обекта. 



 

карта на ТИЗ 

Бъдеща железопътна връзка, която ще свързва „Индустриална зона Марица“, 

„Индустриална зона Раковски“, „Централна гара, гр. Пловдив“, „Ж.П гара Тракия“, „Ж.П 

гара Филипово“, е необходима за развитието на икономиката на района. През 

следващите 10 години се предвижда новооткритите работни места в тези обекти да 

достигнат 10 000, които без транспортна инфраструктура ще бъдат затруднени. 

2.3. Икономиката по отрасли 

 Индустрия 

Преработващата промишленост в Община Раковски е представена от дейностите 

при производство на хранителни продукти, облекло, изделия от пластмаса, изделия от 

дървен материал, рафинирани нефтопродукти, вар, асфалтобетонови, бетонови смеси 

и елементи и др.  

„ИНСА” ООД е сред водещите български фирми в областта на химията. Големи 

инвестиции са направени в производствена база (град Раковски) и в рафинерия в 

землището на с.Белозем с терминал за нефт и нефтопродукти. Фирмата произвежда 

смазочни масла за различни направления от промишлеността, автомобилния 

транспорт, корабни масла и технологични течности, енергетични и хидродинамични 

масла, консервационни продукти и др.   

„ИНСА ОЙЛ” ООД разполага със собствена индустриална база на площ от над 300 

декара и е специализирана в производство и търговия с петролни продукти. В 

производствената й листа са включени богата гама лаково-бояджийски материали, 



широк спектър смазочни масла за двигатели с вътрешно горене, трансмисионни и 

индустриални масла.   

В леката промишленост добре застъпени на територията на община Раковски са 

шивашката и хранително-вкусовата промишленост. Заетост на голяма част от 

трудоспособното население на община Раковски предоставят фирми „Легия“ АД, 

„Интекс-99“ АД и „Верек Стил“ ООД, специализирани в производството на детска и 

дамска конфекция.   

Редица предприятия в общината работят в направление хранително-вкусова 

промишленост. Бизнесът е ориентиран към затваряне на производствения цикъл – 

отглеждане на суровината, нейната преработка, превръщането й в продукт и 

разпространението й в търговската мрежа („Рубикон” ЕООД, „Шери” ООД, ЦИМА ООД 

и др).    

Добре застъпено е хлебопроизводството. Частните производители се налагат 

трайно на пазара в общината и извън нея.   

През 2009 г. влиза в експлоатация Завод за битови отпадъци в с. Шишманци и 

започват да функционират Инсталация за биологично разграждане по закрит способ и 

Депо за неопасни отпадъци. 

  

Име на предприятие Сфера на дейност Населени място 

„АГРОЙОКОН -92“ ООД Производство, преработка 

и търговия със 

селскостопанска 

продукция, производство 

на краве мляко и търговия 

с живи  животни 

Гр. Раковски 

„ВЕРЕК СТИЛ“ ООД Шивашка промишленост Гр. Раковски 

„ГРИПС“ ООД Производство на PVC 

облицовки 

Гр. Раковски 

„ГАРД ИНВЕСТ“ ЕООД Производство и продажба 

на оранжерийни зеленчуци 

Гр. Раковски 

„ИНСА“ ЕООД Производство на моторни 

масла, бои, лакове и 

разредители 

С. Белозем 

„ИНСА ОЙЛ“ Производството и 

търговията с петролни 

продукти 

с. Белозем 



„КАДАНС – 2“ ООД Месопреработка Гр. Раковски 

„КОНПАКС“ ООД Производство и търговия с   

конфитюри, мармалади и 

термостабилни джемове 

Гр. Раковски 

„ЛЕГИЯ“ АД Производство и търговия 

на мъжко, дамско и детско 

облекло 

Гр. Раковски 

„Лука” ООД Дървообработваща и 

мебелна промишленост 

Гр. Раковски 

„МАСИВ - 4“ ООД Бетоновъзел Гр. Раковски 

„РУБИКОН” ЕООД Производство на хляб, 

хлебни изделия, кетчуп, 

майонеза, сосове, верига 

от магазини за хранителни 

стоки и ресторанти 

Индустриална зона 

Раковски 

„СНЕП“ ООД Производство на млечни 

продукти 

Гр. Раковски 

„ХЕМАКО БЪЛГАРИЯ” ООД Производство на сливов 

мус 

Гр. Раковски 

„ЦИМА 99“ ООД Производство на 

конфитюри и мармалади 

С. Стряма 

„ШЕРИ“ ООД Производство и търговия с 

хранителни стоки 

Гр. Раковски 

„ЕГЕР” Търговия на горива и 

смазочни материали 

Гр. Раковски 

„ЕКОСТРОЙ“ ООД Строителни и ремонтни 

дейности, поддържане, 

ремонт, модернизация и 

реконструкция на пътни 

мрежи, водопроводи и 

друга комунална дейност 

Гр. Раковски 

„ИМБО” ООД Производство и търговия с 

керамични и бетонови 

изделия, стоки за 

потребление, промишлени 

стоки, селскостопанска 

продукция и цветя 

Гр. Раковски 



„АПИМЕЛ ОРГАНИК” ООД  Пчеларство Гр. Раковски 

Градински център 

„АЗАЛИЯ” ЕООД 

Търговия на едро и дребно 

с растения, услуги по 

озеленяване, 

растениевъдство 

Гр. Раковски 

„БИАТИ-БГ” Търговия  със строителни 

материали и услуги 

Гр. Раковски 

„ГРАНД АГРО” Производство на 

селскостопански, 

хранителни и 

нехранителни стоки 

Гр. Раковски 

ЕТ  „БЯГ – ЙОВКО 

СТОЙКОВ” 

Търговия на дребно с 

автомобилни горива 

Гр. Раковски 

ЕТ „МИЛЕНИУМ ЦВЕТ – 

2000 - ЙОВКО АЙЛОВ” 

Производство и търговия с  

цветя и растения 

Гр. Раковски 

„КАМО” ЕООД Производство и продажба 

на облекло 

Гр. Раковски 

„АЛЕКСИОПОЛ” ООД Търговия на дребно с хляб, 

хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

Гр. Раковски 

ЕТ „МОНИНГ – СЕРАФИМА 

АНТОНОВА” 

Търговия на едро с 

алкохолни и други напитки 

Гр. Раковски 

„АГРИПЛАНЕТ“ ООД Отглеждане на зеленчуци, 

дини и пъпеши, 

гкореноплодни и грудкови 

Гр. Раковски 

„МАРБУЛ“ ЕООД Производство на горно 

облекло без работно 
Гр. Раковски 

„ШЕРИ 61“ ЕООД Специализирана търговия на 

едро с други хран. стоки 
Гр. Раковски 

„ХЕРОН“ ЕООД Отглеждане на домашни 

птици 

Гр. Раковски 

„МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Отглеждане на едър рогат 

добитък с млечно 

направление 

Гр. Раковски  

„Ванев“ ЕООД  Търговия на едро със зърно, 

семена, фуражи и 

необработен тютюн 

Гр. Раковски 



„НАШ ФЕЛТС БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД 

Производство на текстилни 

изделия за техническа и 

производствена употреба 

Индуструална зона 

Раковски 

„МАГНА ПАУЪРТРЕЙН 

ПЛОВДИВ“ ЕООД 

Производство на други помпи 

и компресори 
Индустриална зона 

Раковски 

„ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Производство на сапун, 

миещи препарати 
Индустриална зона 

Раковски 

„УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ“ 

ООД 
Производство на изделия от 

тел, вериги и пружини 
Индустрилна зона 

Раковски 

„КАУФЛАНД  БЪЛГАРИЯ 

ЕНД КО“ КД 

Складова база  Индустрилна зона 

Раковски 

„АББ“ ЕООД Изработка на продукти в 

електрическата мрежа 

Индустриална зона 

Раковски 

„В-А Комерс“ ЕООД Продажба на строителни 

материали  

Гр. Раковски 

„Булмед 2002“ ЕООД Производство и продажба 

на мед, медни изделия и 

готварски сосове 

Гр. Раковски 

Таблица: Промишлени предприятия в община Раковски, Източник: община Раковски 

 Селско стопанство 

Селско стопанство  

Земеделието е традиционен отрасъл за община Раковски. В него е заета 

преобладаваща част от активното население. То се специализира в производството на 

зърнено-житни култури, зеленчуци, свиневъдство и говедовъдство.   

Общината разполага със сравнително добри ресурси за развитие на 

земеделието – плодородни почви, благоприятни климатични условия за отглеждане на 

разнообразни видове култури. За реализация на своята продукция селскостопанските 

производители могат да използват пазара в град Раковски, който е най-големият пазар 

за селскостопански животни в страната. Освен местния пазар се използват 

зеленчуковите борса в селата Първенец и Плодовитово, областния град Пловдив и 

столицата.  

Общата площ на землището в Община Раковски е 263977,127 дка. Най-голяма е 

площта предназначена за нуждите на селското стопанство, заемаща 233611,259 дка 

или 88.5 % от общата площ на землището. За нуждите на горското стопанство се 

използват 5023,1 дка, представляващи 1.9 % от общата площ на землището. 

Земеделските земи в община Раковски се използват главно за отглеждане на 

зърнени и технически култури, съответно 48% и 18% от площта им. За периода 2011-



2013 г. се наблюдава значително увеличение на площта земеделска земя, използвана 

за отглеждане на зърнени култури, и по-леко увеличение на площта за технически 

култури.  

По данни от Общинска служба по земеделие гр.Раковски, земите с начин на 

трайно ползване – ниви, оризища, овощни градини, пасище, мера имат следната площ 

и дял:  

В периода 2017-2019 се наблюдават следните изменения в площите и 

производството на зърнени и технически култури:  

 площта засята с пшеница леко нараства, а производството остава с 

приблизително същите стойности; 

 значително нарастват площта и производството на ечемик;  

 ръж през последните две години не се произвежда;  

 площта и производството на тритикале е съвсем незначителна; 

 около 20% намалява площта, засята със зимна маслодайна рапица, докато 

производството намалява с около 40%; 

 над два пъти нарастват площите, засети с маслодаен слънчоглед, също и 

производството; 

 с над 50% нарастват площите, засети с царевица, също и производството на 

царевица. 

В селското стопанство на община Раковски функционират различни форми на 

организация на производство. Преобладаващият тип производители са дребни 

еднолични стопани с относително малки участъци земя, които често отдават земята 

си за стопанисване с договор за аренда на по-крупен земеделски производител, а 

регистрираните земеделски производители в Общинска служба „Земеделие“ гр. 

Раковски за 2019 г. са 708 бр. 

 Търговия и услуги  

 

Търговското обслужване в община Раковски се осъществява от голям брой малки 

частни фирми. Търговските обекти на територията на общината към 31.12.2011г по вид 

са следните: 

  

ВИД ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ БРОЙ 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ - ОБЩО  430 

Будки и сергии в стационарната търговска мрежа 12 

Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) 8 

Складове - магазини 28 



Бензиностанции 8 

Газостанции 5 

Магазини и павилиони - общо 343 

Магазини и павилиони за храни,напитки и тютюневи изделия 169 

Магазини и павилиони за нехранителни стоки 173 

Заведения за бързо хранене и ресторанти подлежащи на категоризация по 

закона за туризма  

23 

  

Услугите, които се предлагат на територията на общината са: счетоводни, 

правни; данъчни консултации; фризьорски услуги; ремонт на битови електроуреди; 

авторемонтни и тенекеджийски услуги; ветеринарни услуги; полагане на облицовки и 

настилки; монтажни работи на сглобяеми конструкции от пластмаси за сгради; Web 

портали; финансови услуги; заведения за обществено хранене и развлечения и др. 

На територията на град Раковски, кв. Секирово, е разположен неделен стоков 

пазар. В него са обособени две зони – едната предлагаща стоки за бита, дома, селското 

стопанство и селскостопанска продукция, а в другата зона е обособен животински 

пазар. Предлагат се всички видове птици и животни. На територията на пазара и около 

него има открити заведения, предлагащи храна и напитки. 

Изводи:  

  Икономиката на община Раковски включва всички отрасли на материалното 

производство, но основно място в нея заемат промишлеността, селското 

стопанство и търговията, които формират над 95% от брутния продукт на 

общината и реализират преобладаващата заетост на населението; 

  Изградената и функционираща индустриална зона Раковски е важен фактор 

за положителното икономическо развитие на общината и предпоставка за 

привличане на инвеститори в общината; 

  Добре развито селско стопанство и наличие на достатъчно местни 

селскостопански суровини;  

 Добре развита лека промишленост;  

 Развиваща се химическа промишленост;  



 Слаб инвестиционен интерес от страна на малките и средни предприятия;  

 Квалифицирана работна ръка в областта на шивашката промишленост и 

машиностроенето, селското стопанство и скотовъдството;  

 Постъпления за развитие на маркетингови дейности за привличане на 

инвеститори и информиране на вече установени предприемачи;  

  Липса на сграден фонд за развитие на туризъм. 

Препоръки:  

 Привличане на инвеститори чрез изготвяне на стратегия за привличане на 

чуждестранни инвеститори, наръчник за обслужване на инвеститори, участие 

в бизнес форуми и срещи;  

  Дейности по стимулиране на частния бизнес и създаване на условия за 

развитие на жизнено способни предприятия;  

  Обезпечаване с кадри; - 

 Разширяване на маркетингови дейности по културен, спортен, религиозен и 

селски туризъм; 

 Повишаване ролята на традиционните отрасли с акцент върху 

промишлеността, внедряване на иновации и високотехнологични 

производства; 

 Привличане на външни инвеститори в индустриална зона Раковски  

 Повишаване качеството и конкурентоспособността на предлаганите продукти 

и услуги;  

 Развитие на алтернативни икономически дейности в селата – екологично 

земеделие, екологични производства, специфичен туризъм. 

3. Социално състояние 

3.1. Демография  

 Население: 

По данни на НСИ населението на община Раковски към 30.12.2019 г. е 25 253 

жители. То представлява 3,8% от населението на област Пловдив и 0,36% от 

населението на Република България.  



 Данните по населени места са, както следва: гр. Раковски – 14 692; с. Белозем – 

3673 ж.; с. Болярино – 371 ж.; с. Момино село – 730 ж.; с. Стряма – 2892 ж.; с. Чалъкови 

– 1964 ж.; с. Шишманци – 949 ж. 

 Данните за последните шест години са показани в диаграмата по-долу:  

 

Данни НСИ 

Наблюдава се среден спад на населението с около 100 човека на година.  

 Сравнена с граничните общини – Община Раковски се определя по-скоро като 

община със среден на брой жители. Таблицата по-долу показва как се изменя 

населението на граничните общини през годините.  

НАСЕЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА  
      (брой) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Общо Общо Общо Общо Общо Общо 

Братя Даскалови 8 232 8 403 8 261 8 078 7 852 7 832 

Брезово 6 848 6 792 6 689 6 479 6 240 6 097 

Калояново 11 342 11 234 10 994 10 822 10 659 10 518 

Марица 31 649 31 744 31 471 31 163 30 981 30 834 

Раковски 25 863 25 765 25 647 25 520 25 373 25 253 

Садово 15 043 14 940 14 773 14 650 14 504 14 422 
Данни НСИ 

 Съотношение между жителите в града и жителите, живеещи в населените 

места.  

В десет от общините на област Пловдив преобладава градското население, като в 

три от общините имат изцяло градско население. Населението в община Раковски се 
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определя като градски тип, като изразено в процентно съотношение, то се обославя от 

посочената по-долу диаграма:  

 

Данни НСИ 

 Прираст 

 Естественият прираст е съотношението между смъртността и раждаемостта за 

дадена територия. Отбелязаната по-долу таблица представлява 

съотношението на тези критерии за нашата община. Използваните данни 

представляват извадка от НСИ:  

 

Данни НСИ 

 Видно от таблицата естественият прираст на Община Раковски през 

последните три години затвърждава своята прогресивна функция към 

положителност.  

Продължаващият, обаче отрицателен естествен прираст дава основание да се 

твърди, че е налице постепенно влошаване на показателите за възпроизводство на 

населението на община Раковски. Водеща роля в тази насока имат промените, 

Процентно съотношение на населението по населените 
места и в града 

58,20% 41,80%



свързани с изпреварващото нарастване на коефициента за общата смъртност спрямо 

относително високата раждаемост. 

 В графиката по-долу е представено съотношението към коефициентът на 

естествен прираст в Национален, регионален и местен мащаб.  

 

Данни НСИ 

 В сравнение с граничните общини – Община Раковски показва един сравнително 

стабилен признак в тенденцията на естествения прираст. На графиката по-долу се 

вижда движението на кривата според коефициента на естествения признак. 

Впечатление прави, че движението на кривата в граничните общини е доста голямо, за 

разлика от това в Община Раковски.  
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Данни НСИ 

 

 Отношения към темата има и механичния прираст, който определя 

съотношението на заселилите се към изселилите се.  

 Таблицата по-долу показва как се променя и той през годините:  

 

Данни НСИ 

 Видно от долната диаграма и тук Община Раковски показва стабилитет в 

сравнение с граничните общини. От тук следва и извода, че демографията на Община 

Раковски се отличава с уседналост.  
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МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ И ОБЩИНИ 1, 2, 3

Заселени Изселени
Механиче

н прираст
Заселени Изселени

Механиче

н прираст
Заселени Изселени

Механиче

н прираст
Заселени Изселени

Механиче

н прираст
Заселени Изселени

Механиче

н прираст
Заселени Изселени

Механиче

н прираст

251 331 -80 294 274 20 252 284 -32 302 323 -21 303 357 -54 332 377 -45

(брой)

2014 2015 2016 2017 2018 2019



 

Данни НСИ  

  Друга важна характеристика е, че най-големят дял от населението на общината 

се определя от населението в трудоспособна възраст.  

 Абсолютния прираст представлява сборът от механичният и естественият 

прираст. Логично той е отрицателен през целият изследвам период.  

 Съотношение по пол 

Полът е един от най-важните признаци на човека, от който зависи участието в 

естественото възпроизводство, мястото в семейството, социалния статус и участието в 

трудовия процес. Съотношението между мъжете и жените се определя основно от 

половата диференциация на смъртността и раждаемостта. Половата структура на 

населението на община Раковски се характеризира с лек превес на женското 

население. Съотношението за 2019 г. мъже/жени в относителни стойности е 49,3 : 50,7. 

Нарушеният баланс между половете е главно за сметка на високите възрастови 

групи и не оказва пряко влияние върху процеса на възпроизводство. Основна причина 

за по-големия брой и относителен дял женско население е съществуващата по-

високата смъртност и по-ниската средна продължителност на живота при мъжете. Това 

на практика води до акумулиране на по-големи контингенти жени във високите 

възрастови групи. 

Важността на възрастовата структура на населението, произтича от факта, че хората 

в отделните възрасти притежават разностранни жизнени и трудови възможности и по 

различен начин участват в материалното производство и духовния живот в обществото. 

Друга важна особеност е зависимостта между полово-възрастовия състав на 

населението и естествения му прираст. Въпреки високия дял на младо население, 
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процесът на остаряване на населението се проявява и при населението на община 

Раковски. 

Таблицата долу изразява количественото съотношение на мъжете и жените през 

годините: 

 

Данни НСИ 

 Възрастова структура 

Важността на възрастовата структура на населението, произтича от факта, че хората 

в отделните възрасти притежават разностранни жизнени и трудови възможности и по 

различен начин участват в материалното производство и духовния живот в обществото. 

Друга важна особеност е зависимостта между полово-възрастовия състав на 

населението и естествения му прираст. Въпреки високия дял на младо население, 

процесът на остаряване на населението се проявява и при населението на община 

Раковски. 

 

Данни НСИ 

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна 

възрастова структура - разпределението на населението под, в и над трудоспособна 

възраст. Населението в под трудоспособна възраст заема по-голям относителен дял в 

сравнение с това на областта и страната, но за сметка на това делът на населението в 
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трудоспособна възраст е по-малък в сравнение със същия за страната и областта, като 

това може да доведе до недостиг на трудови ресурси на територията на общината. 

Друг положителен факт, който привлича вниманието, е че населението под 

трудоспособна възраст видимо прехвърля осреднените данни както за страната така и 

за областта. От друга страна се наблюдава, че населението в над трудоспособна 

възраст, е с по-ниски стойности от това за областта и страната.  

 

Данни НСИ 

 Разглеждайки внимателно горната графика можем да направим два извода: 1. В 

сравнение  със съседните общини децата на възраст между 1 и 9 години са осезаемо 

по-висок процент. 2. В сравнение със съседните общини хората на възраст между 75 

и 80+ години са много по-малък процент.  

 От направените по-горе изводи следва да дедуцираме и следния извод: 3. 

Средната продължителност на живота в Община Раковски е много по-кратка от тази в 

съседните общини.  

 Етническа характеристика:  

Община Раковски се отличава с един от най-големите дялове на самоопределилите 

се като представители на българската етническа група (92.1 %) на територията на 

област Пловдив, заедно с общините Хисаря (95.0%) и Сопот (94.1%). Ромската етническа 

група заема 7.1 % от населението на общината, което е над средното за областта и 

страната. Като членове на турската етническа група са се определили само 97 души или 

0.4 %. Следва да се има предвид, обаче, че това са данните от последното пребряване 

на населението, което се проведе 2011 г. По неофициални данни, ромският етонс към 

момента формира над 10% от населенито на Община Раковски.  

 Образователна характеристика 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

1 г. - 
4 г.  

5 г. - 
9 г.  

10 г. - 
14 г.  

15 г. - 
19г.  

20 г. - 
24 г.  

25 г. - 
29 г.  

30 г. - 
34 г.  

35 г. - 
40 г.  

40 г. - 
44 г.  

45 г. - 
49 г.  

50 г. - 
54 г.  

55 г. - 
59 г.  

60 г. - 
64 г.  

65 г. - 
69 г. 

70 г. -
74 г. 

75 г. - 
80 г. 

80 г. 
+ 

Процентно съотношение на населението по възрастови 
групи в об. Раковски и съседните общини  

Раковски Брезово Братя Даскалови Садово Калояново  Марица 



Образователната структура на населението е неразривно свързана с неговата 

етническа принадлежност. Тя има значение за цялостното социално-икономическо 

развитие на определено населено място или административно-териториална единица. 

Данните от 2011г. показват, че образователното равнище на населението на община 

Раковски е значително под средните за областта и страната стойности по отношение на 

населението с висше и средно образование. Наблюдава се тенденция на по-висок 

процент спрямо този на областта и страната по отношение на населението с основно, 

начално, незавършено образование и никога не посещавали училище.  

Община Раковски има огромното желание да разреши този проблем. През 2019 г. – 

2020 г. Община Раковски успешно реализира проект по ОПРЧР „Интеграция на 

маргинализираните общество, като ромите“ в две от населените места, с. Момино село 

и с. Болярино. Целта на проекта беше да възпита маргинализираните общества, като 

ромите на основни хигиенни, възпитателни и образователни навици. В проекта беше 

застъпена както работата с родители, така и работата с малолетни деца. По време на 

проекта децата и родителите подобриха своите хигиенни навици и успяха да разберат 

повече за образователната система и училището, което активира техния интерес.  

Осъзнала важността от подобен тип проекти, Община Раковски запазва тази 

инициатива, като желае тя да се доразвие.  

 Извод:  

При така изложената демографска ситуация е не може да бъде определено дали 

населението на Община Раковски ще се увеличи или ще се намали през следващите 

години. Вероятна прогноза е населението на общината да намалее с оглед 

отрицателните стойности на абсолютния прираст. Като това намаление ще се дължи 

вероятно на населението от българската етническа група. 

 

3.2 Пазар на труда 

 Заетост 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече 

навършени години, които са заети или безработни. Към 01.02.2011г. населението на 15 

и повече навършени години в община Раковски е 22 677 души или само 3,8 % от 

същото население в Пловдивска област. Броят на икономически активните лица е 11 

104 души, а на икономически неактивните лица – 14 149 души. Съотношението между 

тях е 43,97:56,03. По този показател община  Раковски заема по-лоша позиция спрямо 

Пловдивска област (46,87:53,13). 

Съотношението между заетите и безработните към 2019 г. в общината е 90,3:9,7. В 

сравнение със стойностите за област Пловдив (93,1:6,9) съотношението е по-

неблагоприятно. В категорията на икономически неактивните лица най-голям дял 

заемат пенсионерите. За община Раковски той е 59,5 %, а в област Пловдив – 61,8 %. 



По данни на филиала на ДБТ Раковски заетостта през последните път години 

изразена в процентно съотношение е както следва:  

Година  Лица в 

трудоспособна 

възраст  

Регистрирани 

безработни 

Процент 

2015 г.  11 104 1634 14,7% 

2016 г.  11 104  1506  13,56% 

2017 11 104 1467  13,29% 

2018 11 104 1218 10,9% 

2019 11 104 1078 9,7% 

  

 Видно от приложената таблица можем да направим извода, че безработицата 

в община Раковски, през последните години, прогресивно се превръща в заетост.  

 С най-голям дял на заетите се отличава секторът на преработващата 

промишленост,  търговията и  ремонта автомобили и мотоциклети и селско, горско и 

рибно стопанство, а с най малък дял се отличават секторите: добивна промишленост и 

дейности на екстериториални организации и служби. 



 

 

Данни НСИ 

 Общината се отличава с голям дял на заетите с професии, неизискващи 

специална квалификация, квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии и 

квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство, докато с най-

малък дял са професии във въоръжените сили и технически и приложни специалисти. 



 

 

Данни НСИ 

 Равнището на безработица е много важен показател за цялостното развитие на 

всяка една административно-териториална единица. През 2019 г. броят на 

регистрираните безработни в община Раковски е 1078 души, от които 708 са мъже и 

370 жени. Община Раковски не се отличава съществено от общите за страната 

проблеми, свързани с безработицата. Един от тях е младежката безработица. Данните 

показват, че с най-голям относителен дял сред безработните в общината са 

възрастовите групи 20-24г. и 25-29г. Общо на тях се падат 24,7 % или почти една 

четвърт от броя на безработните. Сред безработните млади хора от посочените 

възрастови групи по-голям относителен дял имат мъжете. Съпоставянето на дяловете 

на безработните по възрастови групи показва като най-рисков контингент населението 

от 20 до 29г. възраст. Това определя мерките за намаляване на младежката 

безработица като едно от приоритетните направления в бъдещото развитие на община 

Раковски.  

 Образование  

Структурата на образованието в община Раковски се състои от 5 основни училища, 2 

професионални гимназии и 7 детски градини. По-голямата част от тях са 

концентрирани в общинския център гр. Раковски. 

Разпределението по населени места на учебните заведения е следното: 

Учебно заведение Населено място  

Професионална гимназия по селско стопанство с. Белозем 

ПГ „Петър Парчевич“  гр. Раковски 



ОУ „Христо Ботев“ гр. Раковски 

ОУ „Христо Смирненски“ гр. Раковски 

ОУ „Гео Милев“ с. Белозем 

ОУ „Отец Паисий“ с. Стряма 

ОУ „д-р Петър Берон“ с. Чалъкови  

Данни НСИ 

 

 Общообразоватлни и специализирани училища в община Раковски  

Брой I – IV V - VII 

 Паралелки Учители Учащи 
 

Паралелки Учители Учащи 
 

 2017/2018  

5   1133 

 

  666 

 

 2018/2019  

5   1133 
 

  747 
 

 2019/2020  

5   1052 
 

  780 
 

Данни НСИ 

 Характерна особеност за цялостната политика на училищата в община Раковски 

е, че към момента всички училища работят с пълен капацитет. Всичко това е 

характеристика, която взема отношение поради високата раждаемост през последните 

години, както в града така и в населените места.  

 Особеност на инфраструктурата е, че въпреки изпълнения човешки капацитет ПГ 

„Петър Парчевич“, гр. Раковски и ОУ „Отец Паисий“, с. Стряма, заемат по едва 50% от 

сградите, в които се помещават. Всичко това води до по-големи разходи за училищата. 

Видно от ситуацията наложителна e оптимизация в двете училища.  

 Друг важен факт, който следва да бъде споменат по отношение на основните 

училища в общината е високото качество на преподаване в тях. Учениците от 

основните училища в община Раковски бележат успехи на престижни олимпиади, дори 

на европейски нива. Изпитите от външно оценяване на учениците в община Раковски 

винаги са над средните за областта и страната.  

 На територията на община Раковски има две професионални гимназии. В с. 

Белозем функционира училище – професионална гимназия по селско стопанство. В гр. 

Раковски има професионална гимназия (Производство на кулинарни изделия и 



напитки ПГ „Петър Парчевич“) – общинско учебно заведение. Броят на учениците в 

професионалните гимназии през последните три години намалява. Педагогическият 

персонал като следствие също намалява.  

 Професионални училища в община Раковски  

Брой   

 Паралелки Учители Учащи 
 

 

 2017/2018  

2 20 37 635 

 

 

 2018/2019  

2 20 37 615 
 

 

 2019/2020  

2 20 37 617 
 

 

Данни НСИ 

 Важна условност на двете професионални гимназии е факта, че към момента 

около 90% от учащите, ученици принадлежат към ромския етнос. 

 Характерна черта, за учениците в община Раковски е, че се наблюдава отлив на 

кадри. По-голямата част от децата, завършващи основно и начално образование, 

предпочитат да учат в гимназиите в близкия гр. Пловдив. С оглед на високата 

раждаемост през последните години това води да проблеми с транспортирането и 

автобусите.  

 На територията на община Раковски функционират 7 целодневни детски 

градини. Детските градина в община Раковски са разположени, както следва:  

 

 

  

  

 

 

 

 

Детска градина Населено място 

ЦДГ „Първи юни“ гр. Раковски 

ЦДГ „Щастливо детство“ гр. Раковски 

ЦДГ „Иглика“ гр. Раковски 

ЦДГ „Детелина“ гр. Раковски 

ЦДГ „Радост“ с. Стрямва 

ЦДГ „Синчец“ с. Белозем 

Филиал на ЦДГ 

„Синчец“ 

с. Шишманци 



Данни Община Раковски  

Впечатление прави, че по-голямата част от детските градини са концентрирани в 

общинския център, гр. Раковски. В селата с. Момино село, с. Чалъкови и с. Болярино 

детски градини липсват.  

Броят на децата за периода 2015 – 2020г. се увеличава. Броят на местата в детските 

градини се е увеличава, но продължава да е по-нисък от броя на децата. 

Педагогическият персонал също бележи слаб ръст през последните три години. 

Община Брой 
детски 
градини 

Места  Педагогически персонал  Приети 
деца 

  Общо На 100 деца Общо  В т. ч. детски 
учители 

 

   2015/2016    
Раковски 7 837 91 78 72 919 
   2016/2017    
Раковски 7 803 93 76 70 866 
   2017/2018    
Раковски 7 826 89 75 69 927 
   2018/2019    
Раковски 7 821 87 75 71 944 
   2019/2020    
Раковски 7 899 86 79 73 1045 

Данни Община Раковски  

 Видно от таблицата капацитета на детските градини в община Раковски не 

обхваща 100% от имащите нужда деца, да ползват детски градини. В допълнение на 

изложения аргумент следва да разгледаме и емпатията на местното население като 

изтъкнем и факта, че известна част, от родителите самоволно не пускат своите деца в 

детските градини, тъй като за тях биха могли да се грижат и по-възрастните роднини.  

 Важен факт, който следва да бъде споменат в инфраструктурно отношение е, че 

по-голямата част от детските градини и училищата, на територията на общината са 

санирани и освежени. През изминалият стратегически период бяха изградени нова 

сграда за яслени групи в ЦДГ „Първи юни“, гр. Раковски и ЦДГ „Синчец“, с. Белозем, 

също така бе изграден физкултурен салон и сграда за нова яслена група към ЦДГ 

„Щастлива детство“, гр. Раковски. Бе изградена и помощна сграда към ОУ „ Христо 

Ботев“, гр. Раковски, както и бе започнато проектирането на нова помощна сграда към 

ОУ „Христо Смирненски“, гр. Раковски.   

Да се опоменат резултати от външно оценяване 

Изводи:  



Като цяло община Раковски разполага с добре развита образователна структура. 

Необходимо общината да направи нужните действия, за засилване качеството на 

образование в средните училища, както и да се предвидят дейности за увеличаване 

капацитета на детските градини. 

 Здравеопазване 

На територията на община Раковски има едно лечебно заведение за болнична 

помощ – МБАЛ „Раковски“ ЕООД с капацитет 65 места (в т.ч. Детско отделение - 18 

легла; Неврологично - 18 легла; Вътрешно отделение - 19 легла; ОФРМ - 10 легла). 

Болницата обслужва населението и на съседната община Брезово. Първичната 

извънболнична помощ се осъществява от една групова практика „Света Ана“ и 11 

индивидуални практики. Специализираната извънболнична помощ се осъществява от 

Медицински център „Света Елисавета“ в гр. Раковски с филиал в с.Белозем. В община 

Раковски има и изграден център за спешна медицинска помощ - филиал към Пловдив. 

  Община Раковски  

Показатели  Брой за 2017 Брой за 2018 Брой за 2018 
  Лечебни и здравни зведения  
Болнични заведения – общо 1 1 1 
Легла 70 70 70 
Многопрофилни болници 1 1 1 
Легла 70 70 70 
Лечебни заведения за 
извънболнична помощ – общо 

2 2 2 

Легла 4 4 4 
Самостоятелни медико-
диагностични и медико- 
технически лаборатории 

1 1 1 

Медицински центрове 1 1 1 
Легла  4 4 4 
  Медицински кадри  
Лекари – общо 36 33 30 
в т.ч. общопрактикуващи 17 17 17 
Лекари по дентална медицина 21 10 11 
Медицинаски специалисти по 
здравни грижи  

74 81 86 

Данни Община Раковски  

Броят на общопрактикуващите лекари към 31.12.2019 г. е 17, в сравнение с 

предходната се е запазил. Стоматолозите към същата година са 11. По населени места 

те са разпределени както следва:  

 Една групова практика за първична медицинска помощ „Света Анна“ в гр. 

Раковски, в която броят на общо практикуващите лекари е шест;  

 Трима са общо практикуващите лекари на свободна практика в гр.Раковски; 



 Осем стоматолози на свободна практика обслужват населението на града; 

Съответно хората от останалите населени места в Община Раковски се 

обслужват от: 

 с. Белозем – двама общо практикуващи лекари и двама стоматолози;  

 с. Болярино – един общо практикуващ лекар; 

  с. Момино село – един общо практикуващ лекар и един стоматолог; 

  с. Стряма – двама общо практикуващи лекари и трима стоматолози; 

 с. Чалъкови – един общо практикуващ лекар и един стоматолог; 

 с. Шишманци – един общо практикуващ лекар и един стоматолог 

поликлиниката в секирово 

Обезпечеността от лекари в Община Раковски е сравнително висока, в сравнение 

със съседните общини, но все пак сравнително ниска, с оглед на общините в областта. 

За справка (Община Братя Дакслови – 5 бр.; Община Брезово – 2 бр.; Община 

Калояново – 7 бр.; Община Марица – 12 бр.; Община Садово – 8 бр.) 

Броят на аптеките в общината е 8.  

Към структурата на здравеопазването са включени и детските ясли. В община 

Раковски те са 6 – към ЦДГ „Щастливо детство“,ЦДГ „Детелина“, ЦДГ „Иглика“, ЦДГ 

„Първи юни“, ЦДГ „Синчец“, ЦДГ „Радост“, последните две от които бяха изградени 

изцяло през предишния стратегически период, като бяха обезпечени с подходящата 

инфраструктура и сгради. Четири от яслените групи са разположени в общински 

център, а другите два както следва в селата Белозем и Стряма.  

  Детски ясли в Община Раковски  

 Брой за 2017 Брой за 2018 Брой за 2019 
Детски ясли – общо 6 6 6 
Места 164 178 134 
Брой деца 164 154 122 
Обхват на децата в яслените групи в 
проценти 

17.5% 16.3% 13.2% 

Данни Община Раковски  

Видно от таблицата ниският процент обхванати деца в яслените групи е 

забележим.  

От особено значение е и факта, че през изминалата година Община Раковски 

успешно реализира проект „Повишаване качеството на образователните и здравните 

услуги на маргинализираните общества като ромите“. Проектът бе осъществен по 

Оперативна програма развитие на човешките услуги и трайно повиши стандарта и 

осмислянето както при здравните така и при образователните услуги по отншение на 

ромския етнос. Ето защо община Раковски има желание да продължи насърчаването 

на такъв тип проекти.   



Изводи: 

Въпреки, че е налице концентрация на здравни обекти в гр. Раковски, здравните 

услуги са сравнително равномерно разпределени по територията на общината. 

Необходими са мерки насочени към повишаване качеството и средата на 

предоставяните услуги, повишаване на здравната култура (особено на ромското 

население) и повишаване здравословното състояние на населението. 

 Социални услуги  

Социалните услуги се поделят на услуги, които се предоставят в общността и в 

специализирани институции.  

Предоставяни социални услуги в общността в община Раковски   

 В гр. Раковски от 2007 г. функционира Център за обществена подкрепа, в 

който се предоставят алтернативни социални услуги, насочени към 

превенция, социална интеграция и реинтеграция на деца в риск и техните 

семейства. Капацитетът на центъра е 57 места. Потребители на тази услуга са: 

деца с увреждания и техните родители; деца с отклоняващо се поведение; 

деца, отпадащи и отпаднали от училище; деца жертва на насилие; деца 

настанени в семейства на роднини и близки; неглижирани деца; потенциални 

осиновителни и приемни семейства; родители, нуждаещи се от подкрепа. 

 Механизмът „Лична помощ“ е държавна политика, която общината 

управлява. Механизмът цели да обезпечи жизненият цикъл на граждани 

освидетелствани с решения на ТЕЛК, с над 90% без право на чужда помощ. 

Механизмът обезпечава работните заплати на, гледащите болните граждани.  

 По проект финансиран от МИГ Раковски в Община Раковски се осъществява 

проект, който предоставя и услугата. Услугата се предоставя на самотно 

живеещи лица в пенсионна възраст и лица с увреждания и включва: 

Посещение на санитари по предварително изготвен график; Съдействие от 

социалните работници при подготовка на документи за ТЕЛК, настаняване в 

специализирани социални заведения и други социални помощи, както и на 

инвалидни помощни средства.  

 По проект на Община Раковски, осъществен по ОПРР, се осъществява и 

проект „Социален патронаж“, който се изразява в ежедневната грижа на хора 

в пенсионна възраст, чрез предоставяне на медицински и друг тип 

специфични услуги, като психолог и социален работник.  Услугата цели да 

помогне на гражданите, ползващи я с оглед и на попълване на документи и 

т.н.  

 Община Раковски също осигурява и Социален патронаж, който се изразява в 

ежедневното приготвяне на храна, и предоставянето и на ползващите 

услугата. Услугата е с капацитет 100 човека. 



Социални услуги в специализирани институции:  

 В Община Раковски също се осъществява и услугата център за настаняване от 

семеен тип (ЦНСТ). Целта на услугата е да осигури дом, удобство и уют на 

деца, потребители до 18 годишна възраст, които са настанени след нарочна 

заповед на отдел Закрила на детето.  

Изводи:  

Броят и видът на предоставяните социални услуги на територията на община 

Раковски е недостатъчен. Необходимо е предоставяните услуги да покриват всички 

рискови групи. Една от предпоставките за ефективност на социалните услуги е 

наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Развитието и обучението на 

човешките ресурси в тази област е важна предпоставка за качествени услуги. Липсват 

услуги, които обезпечават жизненият цикъл на по-възрастното население.  

 Култура 

В Община Раковски функционират девет читалища, които съхраняват духа на 

утвърдените традиции, създават нови и обогатяват календара на съвременната 

празничност. Във всички населени места има читалище, а в общинския център са 

създадени три.  

Читалище Населено място Капацитет 
на 
зрителната 
зала 

Посещаемост 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1908 
г. – гр. Раковски“ 

гр. Раковски 500 Отлична 

НЧ „Петър Богдан Бакшев – 1909 г. – 
гр. Раковски“ 

гр. Раковски 20  Добра 

НЧ „Честолюбие – 2010 г. – гр. 
Раковски“ 

гр. Раковски 20 Задоволителна 

НЧ „Христо Ботев – 1930 г. – с. 
Стряма“ 

с. Стряма 320 Задоволителна 

НЧ „Просвета – 1909 г. – с. Белозем“ с. Белозем 400 Отлична 
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1929 

г. – с. Шишманци“ 
с. Шишманци 288 Добра 

НЧ „Петко Мандаджиев – 1928 г. – с. 
Момино село“ 

с. Момино село 20 Задоволителна 

НЧ „Христо Ботев – 1931 г. – с. 
Чалъкови“ 

с. Чалъкови 100 Задоволителна 

НЧ „Христо Ботев – 1999 г. – с. 
Болярино“ 

с. Болярино 270 Задоволителна 

Данни Община Раковски  



 Читалищата набират средства главно от членски внос, субсидия от държавния и 

общински бюджет, дарения, наеми и др. 

 Важен, факт, който следва да бъде споменат е реализацията на проекта на 

Община Раковски, с който беше санирана и изцяло подновена сградата на НЧ „Св. Св. 

Кирил и Методий – 1908 г. – гр. Раковски“. Също така бе спечелен и реализиран проект, 

с който читалището закупи озвучителна и осветителна техника и реконструира залите 

на сградата отвътре.  

 Предстои също така санирането на сградата на НЧ „Христо Ботев – 1929 г. – с. 

Стряма“, за който също бе спечелен проект.  

 НЧ „Просвета – 1909 – с. Белозем“ успя изцяло със собствени средства да санира 

и заздрави, зрителната си зала, която не бе отваряла врати от 1993 г.  

 В читалищата се развива разнообразна културна и просветна дейност. 

Функционират танцови състави, певчески групи, групи по арт терапия и приложно 

изкуство, кукерски състави, клубове по интереси и др.   

На територията на общината няма обособени музеи. В някои от читалищата има 

етнографски кътове, представящи автентичните носии и облекла на хората в миналото, 

а също така и предмети и съдове от бита. В Енория „Пресвето сърце Исусово” в гр. 

Раковски също има обособен такъв.  

В общината има редица паметници и паметни плочи. Прави впечатлени обаче, 

мемориалния комплекс, разположен между кварталите кв. Секирово и кв. Генерал 

Николаево. На паметника са изписани имената на всички геройски загинали от Община 

Раковски във войните между Руско-турската и Втората световна война.  

Наличието на големи религиозни храмове – църкви и манастири, допълва 

културния облик на общината. Това е предпоставка и за развитие на религиозен 

туризъм. Основната религия изповядвана от жителите на общинския център град 

Раковски е католицизмът. 

 Културният календар в община Раковски е изключително всеобхватен и 

разнообразен. Провеждат се културни събития с международно, национално и местно 

значение.   

С международно значение 

Международен фестивал на кукерски и маскарадни игри „Кукове - Раковски”  

Международен християнски младежки фестивал  

Международен фестивал на белия щъркел  

С национално значение  



Национален фолклорен танцов фестивал „Слав Бойкин“ - гр. Раковски 

Национален фестивал – Никола Ганчев – с. Шишманци       

 Културни събития с регионално и местно значение: 

Традиционни събори, фолклорни и религиозни празници, национални 

празници, фестивали и обичаи, чествания на кръгли годишнини на творци и културни 

институти, обредни чествани, спортни събития и др. 

Изводи:  

Като цяло община Раковски се характеризира с разнообразен културен живот, 

предпоставка за развитие на културен туризъм. Проблемите пред сектора са свързани с 

недостига на средства и необходимостта от подобряване на сградния фонд на 

читалищата.  

 Спорт 

В община Раковски функционират 8 спортни обекта: четири обекта с 

функционално предназначение „стадион“ – два в гр.Раковски, един в с. Момино село и 

един в с. Шишманци; и четири спортни комплекса – един в гр. Раковски, един в с. 

Белозем, един в с. Чалъкови и един в с. Стряма. Единствено в с. Болярино няма 

изградено спортно съоръжение. 

Наименование Предназначение Населено място 

Стадион „Петър Парчевич“ Стадион  гр. Раковски 

Градски стадион „Г. С. 
Раковски“  

Стадион гр. Раковски 

Спортен комплекс Спортен комплекс гр. Раковски 

Стадион  Стадион с. Шишманци 

Стадион „Чавдар“ Спортен комплекс  с. Белозем 

Спортен комплекс - 
стадион 

Спортен комплекс - 
стадион 

с. Чалъкови  

Стадион  Стадион  с. Момино село 

Стадион  Спортен комплекс  с. Стряма 
Данни Община Раковски  

През изминалия стратегически период бе реализиран проект, чрез който  бе 

изграден спортен комплекс на територията на гр. Раковски. На територията на 

комплекса има: 1 бр. футболно игрище; 1 бр. волейболно игрище; 2 бр. тенис кортове; 

1 бр. баскетболно игрище; 1 бр. стрийтнолно игрище. 

 В гр. Раковски както и в населените места: с. Болярино, с. Момино село са 

изградени и съоръжения, които могат да се ползват за стирйтфитнес.  

Спортните клубове в община Раковски дават възможност за практикуване на 

различни спортове футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт и др.  



По населени места те са разпределени както следва:  

 гр.Раковски – видове спортни клубове –футбол, волейбол, баскетбол, тенис на 

корт, лека атлетика;  

с.Белозем – видове спортни клубове –футбол, 

 с.Стряма  – видове спортни клубове – тенис на маса   

Изводи:  

Обезпечеността със спортни обекти е добра и сравнително равномерно 

разпределена по територията на общината. Необходимо е да се подобри работата по 

масовизиране на спорта сред учащите и населението като цяло, да се доразвият 

спортните занимания на децата с увреждания, гръбначни изкривявания и наднормено 

тегло, да се подобри координацията между организации, клубове, физически и 

юридически лица, занимаващи се с проблемите на младежта. 

4.  Анализ на инфраструктурата 

4.1. Танспортна инфрастриктура 

Община Раковски се намира в Южната централата част  на България (област 

Пловдив, Южен централен район на планиране). В териториалния обхват на общината 

преминава АМ „Тракия“ и VIII Паневропейски транспортен коридор – Дурас – Тирана – 

Кафтан – Скопие – Деве Баир – Гюешево – София – Пловдив – Бургас – Варна. 

Транспортният коридор прави връзката между Адриатическо море и страните от 

черноморския регион, Русия и страните от Централна Азия и пресича Албания, 

Македония и България.  

В непосредствена близост южно от общината преминава и IV Паневропейски 

транспортен коридор – Нюрнберг/Дрезден – Прага – Братислава/Виена – Будапеща – 

Арад – София – Пловдив – Истанбул. Двата европейски коридора осигуряват добрата 

транспортна достъпност на населените места в териториалния обхват на общината до 

общинските и областните градове в региона. Връзката с тях се осъществява предимно с 

автомобилен транспорт, като общината се характеризира със ниска гъстота на пътна 

мрежа, a железопътният транспорт е застъпен само в южната част на територията.  

Пътна мрежа на територията на община Раковски е с обща дължина от 71,5 км., 

като второкласните пътища са 17 км и третокласни пътища 10.5 км. Общинската пътна 

мрежа се състои от 44 км., от които около 70 % са в лошо състояние на пътната 

настилка и прилежащата техническа инфраструктура. Обобщената оценка показва, че 

състоянието на пътната инфраструктура е в не добро състояние, повечето от пътищата 

са без трайна настилка, на земно легло или макадам. Липсата на канализация и 

отводняване също е предпоставка, влияеща неблагоприятно на пътната настилка.  



Ситуацията разбира се по населените места е малко по-различна. Благодарение 

на успешните си усилия в Общинското предприятие за благоустройство и превенция, 

през изминалия стратегически период община Раковски успя да реконструира известна 

част от уличната пътна мрежа.  

През изминалия стратегически период беше завършен и проекта за воден цикъл 

в Община Раковски, с който беше изградена цялостна канализационна система на 

административния център, както и пречиствателно съоражание. Също така бе 

подновена и цялостната водопреносна мрежа на територията на общинския център. По 

проекти на ПУДООС бяха подмени и водопреносните мрежи в населените места 

с.Шишманци, с. Чалъкови и с. Момино село. Изцяло беше укрепена и р. Сребра, по 

цялото продължение на с. Шишманци, като беше изграден и главният път пресичащ 

селото.  

Тези фактори водят и до затруднени транспортни връзки на селата с 

общинския/областния център. Въпреки усилията, които прави Община Раковски като 

администрация, това представлява известен ограничител и за инвестиционните 

намерения на територията на общината и спира нейното пространствено и социално-

икономическо развитие.    

 Железопътният път свързващ общината с областния център и вътрешността на 

страната е разположен в южната част на общината. В настоящия момент основната жп. 

гара е в териториалния обхват на село Белозем, разположена на железопътната линия 

София – Пловдив – Бургас. Гарата е добре поддържано транспортно съоръжение като 

входящи и изходящи транспортни потоци се движат и в двете направления изток - 

запад.   

На 11.06.2019 г. бе завършен ремонта на ЖП Гара Белозем, като гарата се 

превърна в едно модерно съоръжение, което изцяло отговаря на европейските 

стандарти за железопътен превоз. 

Селскостопанските летища са локализирани в близост до град Раковски 

/западно/, с. Стряма /северно/ и с. Белозем. ЛП Белозем разполага с две ПИК с тревно 

покритие от северната страна на магистрала „Тракия” и една запасна, асфалтова ПИК, 

която е от южната страна на магистралата/. Летището в близост до с. Белозем се 

използва и за авиофестове, включващи различни атракции, национални състезания по 

авиомоделизъм, делтапланеризъм и др./.   

През последните години във всички населени места има започнати и 

незавършени благоустройствени проекти, главно поради липсата на финансови 

средства и нежелание на поддържащите предприятия /НЕК, ВиК, Виваком/ да 

подменят своите комуникации, които са амортизирани и от своя страна възпрепятстват 

изпълнението на част от проектите. Също така общината е затруднена да осигури 



средства за изработване на техническите проекти, както и за актуализация на вече 

остарелите проекти. 

През последните години са извършени следните инвестиционни проекти с 

европейско финансиране:  

Извършена реконструкция на републикански път II – 56 Пловдив – Раковски по 

ОПРР. Изградено ново мостово съръжение над р. Стряма. 

Извършена реконструкция и изцяло изграждане на над 20 улици, в цялата 

община.   

Бъдещите инвестиционни проекти са свързани с: 

Довършване ремонт на път PDV3234 – Шишманци – Раковски – има изготвен 

работен проект, сключен договор с изпълнител, усвоени 1 млн. от републиканския 

бюджет. Строителството е спряно поради липса на финансиране;  

Изготвяне на проекти за благоустрояване на улиците в град Раковски и 

изграждане на пътни платна с трайни настилки, както и ремонт на съществуващите;  

Основен ремонт на пътищата от ІV-класна пътна мрежа;  

Изграждане на нови улици в нов център град Раковски. 

4.2. Водоснабдителна мрежа и мрежа за отпадни води: 

Водоснабдяването на населените места в община Раковски се осигурява от 

подземни води с шест броя помпени станции /ПС/. За водоизточниците на територията 

на общината /водовземните съоръжения са тръбни кладенци /ТК//, стопанисвани от 

„ВиК“ ЕООД Пловдив. Населението в община Раковски е 100% осигурено с вода от 

селищната водоснабдителна система. Системата е изградена напълно и е с обща 

дължина от 229 864 метра, от които външната мрежа е 29 058 метра. През 2015 в 

административния център, гр. Раковски е завършен мащабен проект „Интегриран воден 

проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна 

канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по 

улиците, предвидени за канализация“ на стойност 58  898  776, 31 лв., с който на територията 

на града е подменен водопровода и е изградена канализационна мрежа. С проекта също, така 

е изградено и пречиствателно съоръжение, което обслужва нуждите на целия град.  

Реализирани са също, чрез проекти към ПУДООС, подмяната на водопреносната мрежа 

в с. Момино село, частично е подменена и мрежата в с. Чалъкови и с. Шишманици. Усилено се 

работи по заключителния етап на подмяната на водопровода в Шишманци.  

В с. Стряма и с. Белозем има частично изградени канализационни системи, като те не са 

свързани с ПСОВ.  



Осен съществуващото и работещо ПСОВ на територията на община Раковски има 

изградено и друго пречиствателно съоръжение, находящо се на територията на Индустриална 

зона Раковски. Към, момента то не функционира, но общинска администрация има голямото 

желание да реализира фунционалността му. Изготвен е проект от ВиК Пловдив и предстои 

кандидатстване 

Стряма и белозем имат проекти за частично изграждан на канал и ПСОВ 

Към момента 100 % от обитаваните жилища в гр. Раковски са свързани с 

канализационната мрежа. Ситуацията по населените места е малко по-различна като там, 

отпадъчните води от домакинствата и обществения сектор са заустени в септични ями или 

отводнителни канали и това създава предпоставки за замърсяване на почвата, повърхностните 

и подземните води. Липсата на канализация за събиране на дъждовната вода създава условия 

за образуване на водосбори и залежаване на повърхностните води, което води до разрушаване 

на пътните платна.  

Изразена в табличен вид, според приложените показатели водопреносната мрежа в 

Община Раковски представлява:  

 

Данни НСИ 

 Приоритет за общината е довършване на започнатото строителство на 

канализацията на с. Стряма и с. Белозем.  

В настоящият момент е необходимо изготвяне на проекти за пречиствателни 

станции на с. Белозем и с. Стряма, разширение на модулната пречиствателна на 

индустриалната зона на Раковски и изготвяне на проект за канализация и ПСОВ за 

селата Момино, Шишманци и Чалъково. 

4.3. Електроснабдяване 



Електроснабдяването на общината се осъществява от Националната енергийна 

система като електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията 

към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от „Електроразпределение 

Пловдив“ ЕАД – град Пловдив, район Раковски. В пространствения обхват на 

територията има една електрическа постстанция, която е една от най-натоварените в 

област Пловдив. Главното й електрозахранване е 110 кV и се осъществява с три извода: 

Парчевич, Стрелци и Болярино от ТЕЦ „Север“ и от постстанция „Пловдив“ и „Сухозем“. 

Постстанция Раковски има връзка с постстанция „Филипово“, „Лаута“ и „Чернозем“.   

Техническото състояние на електроснабдителната мрежа е добро. Изградената 

електропреносна мрежа се състои от проводници с високо напрежение – 110 кV, със 

средно напрежение - 20 kV и с ниско 0.4 kV.   

Въздушната електроразпределителна мрежа средно напрежение е на лъчев 

принцип като кабелна мрежа средно напрежение /20kV/ е изградена само в град 

Раковски, докато в останалата част на общината тя е въздушна. Като цяло мрежата е в 

състояние да задоволи потребностите на населението и промишления сектор. Основни 

консуматори в общината са производствените предприятия, непроизводствените 

консуматори и населението селищната структура на общината.  

Важен пункт, който следва да бъде отбелязан в настоящото изложение е 

приетата от Общински съвет към Община Раковски, с решение № 114 на Общински 

Съвет – гр. Раковски, Протокол № 7/22.04.2020 г., „Дългосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 г. 

– 2030 г.“ Стратегията детайлно определя какви са приоритетите на Община Раковски, 

проектите, които ще бъдат реализирани, сроковете в които ще бъдат изпълнени 

проектите, както източниците на финансиране.   

4.4. Газопреносна и топлопреносна мрежа 

В териториалния обхват на община Раковски селищните структури и 

прилежащите им промишлените зони са от части газифицирани и осигуряват 

употребата на природен газ за битови и промишлени нужди:  

Град Раковски има изградена мрежа, като в настоящия момент продължава 

газификация на битови потребители и отклонения от основната газоразпределителна 

мрежа.;  

С. Стряма – извършена е частична газификация на селищната структура.;  

В останалите населени места (с. Белозем, с. Шишманци, с. Чалъкови, с. Момино  

и с. Болярино) няма изградена газопреносна мрежа.   

Предстоящите проекти са свързани с поетапното изграждане на мрежата на 

битови абонати в град Раковски и строежа на с. Стряма.  



В град Раковски отоплението се осъществява чрез газ, нафта и твърди горива. Не 

е налична изградена централна топлопроводна мрежа. Към всички училища и детски 

градини има изградени котелни помещения, които са на газ и нафта.  

В село Стряма в момента е извършена частична газификация, като до този 

момента в училищата и детските заведения има изградени котелни помещения на газ. 

В село Белозем в училището има изградено котелно на нафта, в детските градини на 

дърва, докато битовите абонати използват предимно твърдо гориво и ток за 

отопление. В село Шишманци има изградено котелно на дърва в училището, а 

битовите абонати използват твърдо гориво и ток за отопление. В село Чалъково 

битовите абонати използват твърдо гориво и ток, а в трите сгради на училището са 

изградени котелни помещения на дърва. В селата Момино и Болярино се използва 

предимно твърдо гориво за отопление. 

4.5. Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи 

Телекомуникационните мрежи са добре и обхващат всички населени места като 

има 100% телефонизация с цифрови апарати и покритие от мобилните оператори.   

Мобилните телефонни услуги са представени от трите национални мобилни 

оператора („А1“, „Теленор“ и „Вивател“), които осигуряват покритие със сигнал на 

територията на общината.    

Интернет достъп до потребителите в общината се предоставя от:  

Село Болярино - интернет достъп до потребителите се предоставя и от фирма 

„СИС“ ООД град Чирпан – доставчик на интернет услуги.   

Село Момино  – интернет достъп се предоставя от “BLIZOO”  

Село Стряма – ЕТ – „УТБНБН – Д. Георгиев“, „Булсатком“, „МКР“ и др.  

Село Чалъково – „НИНО P-27“ ОДД  

Село Белозем – „НИНО P-27“ ОДД, „BLIZOO“, „Булсатком“    

Осигуреността на компютър и достъп до интернет в общината е добра.   

На територията на Община Раковски далекосъобщителната мрежа е изградена и 

се поддържа от Технологичен възел Далекосъобщения град Раковски към Регионално 

управление Далекосъобщения град Пловдив. Автоматичните телефонни централи 

обслужват всички населени места на общината.  

В териториалния обхват на общината функционират  7  пощенски  станции: ПС 

Раковски, ПС Белозем, ПС Шишманци, ПС Момино, ПС Стряма и ПС Чалъково.  

  



Изводи:  

Общината има добра транспортна достъпност в регионален план посредством 

преминаващия транспортен коридор IV, VIII и АМ „Тракия“, но въпреки това лошото 

състояние на пътна мрежа в рамките на общината и не добре изградена съпътстваща 

транспортно-комуникационна инфраструктура затрудняват достъпността до общинския 

център Раковски и взаимодействието му с населените места в общината и съседните 

общински центрове. Важно е общината да концентрира своето внимание в 

изграждането на пътна инфраструктура в населените места и града. 

Недостатъчно е нивото и степента на задоволеност на питейните нужди в 

общината, както и количеството за част от населените места. Налични са множество 

аварии и разход на питейна вода подари факта, че водоснабдителната мрежа е 

остаряла и амортизирана. Необходимо е поетапно изграждане на пречиствателни 

станции, които да обслужват населението в териториалния обхват на общината.  

В населените места на общината има частично изградена канализация.   

Всички населени места са електрифицирани.  

Необходимо е общината да продължи да изгражда газопреносна мрежа, което 

ще намали битовите и производствени разходи на потребителите.   

Телекомуникационните мрежи са добре и обхващат всички населени места като 

има 100% телефонизация с цифрови апарати и покритие от мобилните оператори. 

5. Анализ на селищната мрежа 

5.1. Селищна мрежа:  

Община Раковски е част от район „Югозападна и Южна централна България” 

/NUTS 1/, включващ Югозападния район, Южен централен район и по-конкретно 

общината е част от Южен централен район /NUTS 2/ на планиране, като гр. Раковски е 

населено място от трето ниво: средни градове – центрове с регионално значение в 

територията на областите. Като административна териториална единица с изявен 

градски център, гр. Раковски е ключов за просперитета и административен, 

икономически, културен и социален център. Общинският център е натоварен със 

задачата да стопи диференциацията между него и другите населени места на 

територията.   

В класификацията на НКПР гр. Раковски е определен като град от 4-то 

йерархическо ниво, като градът е тясно обвързан с гр. Пловдив, който е определен от 

2-ро йерархическо ниво по смисъла на НКПР. 

Община Раковски е сред най-малките по големина общини в областта, със 

своите 264 кв. км. Общината се състои от 7 населени места като урбанистичната 



структура е с балансирано и хармонично развитие. Две от селата са „7“-ма, две са „5“-

та категория, съгласно Методиката за категоризиране на административно-

териториалните и териториалните единици. Две от тях са четвърта категория, което 

означава, че има силно развита селищна мрежа. Административният център на 

общината е с най-висока категория – „3“, спрямо четирите критерия, които се вземат 

предвид: демографски, урбанизационен, инфраструктура и селищно-административни 

и културни функции.    

Републикански път II-56, преминава през територията на община Раковски, като 

е структуроопределящ за развитието на града. На територията на общината минават 

15,3 км от пътя, като достъпността на населените места става от него. Село Стряма и гр. 

Раковски са структурирани по протежението на главната за общината пътна артерия, 

тъй като автомагистрала „Тракия“ е изградена на по-късен етап и не е оказала силно 

влияние върху градската тъкан. Най- отдалечени от общинския център остават с. 

Белозем и с. Чалъкови. 

 

Карта на Община Раковски  

Град Раковски е съставен от три структурни единици, като кв. Генерал 

Николаево е с най-изявена градска структура и там са разположени административните 

и обслужващи сгради. Кв. Парчевич на запад и кв. Секирово на югозапад са сателитни 

жилищни квартали към главния. Всеки един от тях е разработен по одобрени 

градоустройствени планове, като свързващото звено между трите елемента е 



нарушено. Липсват ясно изявени връзки между отделните звена, а пътната мрежа е с 

тупиков характер. Спортните и детски площадки са малко, както и озеленените площи 

за рекреация. Докато града се е развил дисперсно, в следствие на постепенното си 

развитие последните 35 години, то другите две големи и развити села на територията 

на общината – с. Стряма и с. Белозем са с компактна структура.  

С. Стряма се е развило на две отделни части, като разделител е отново път път II-

56, преминаващ посока изток запад, а посока север – юг, преминава осово ул. „Христо 

Ботев“. Така изградената мрежа разделя селото на четири квадранта, където в парцели 

с предимно свободно застрояване са разположени жилищните сгради. С. Белозем е 

развито също на две ясно обособени зони, на север от железопътната линия и на юг от 

нея. Докато на юг уличната структура и парцелирането на сградите е хаотично, 

надребнено и се е развивало постепенно, спрямо нуждите на жителите му, то на север 

то е ясно геометризирано и урегулирано. Ортогоналната структура е проведена в 

минимална част от селището. В южната част силно влияние оказва и Карадере.  

От общо 7 населени места в община Раковски (1 град и 7 села), има 6 

функциониращи кметства. В с. Болярино с решение на ОБС Раковски е назначен 

кметски наместник.  

ЕКАТТЕ Населено място Площ в дка. Категория 

PDV25 Община Раковски 263977,127 3 
62075 гр. Раковски 98167,797 3 
03620 с. Белозем 41709,803 4 
05270 с. Болярино 26684,117 7 
48948 с. Момино село 19338, 045 6 
70010 с. Стряма 42985,538 4 
80162 с. Чалъкови 15287,272 5 
83380 с. Шишманци 19804,555 5 

Данни Община Раковски  

По Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС 

община Раковски е статистическа териториална единица от ниво LAU2. В нея живеят 25 

253 души, а гъстотата на населението е 99 д/кв.км., като за сравнение средният 

показател за страната е 66 д/ кв.км., а за Пловдив област е 113,7 д/ кв.км. 

5.2. Териториална структура на общината:  

По данни на АГКК към Министерството на регионалното развитие и 

Националния статистически институт, общата площ на територията на община Раковски 

е 263 977.127 дка, като е разделена според основното им предназначение, определено 

с концепциите и схемите за пространствено развитие и общите устройствени планове, 

на: урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), земеделски 

територии, горски територии, защитени територии, нарушени територии за 



възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и територии на транспорта 

(чл. 7 от Закона за устройство на територията).  

Територия по вид Площ в дка Площ % 

За нуждите на селското стопанство 233611.259 88.497 
За нуждите на горското стопанство 5023.100 1.903 

Населени места 15336.019 5.810 
Водни течения и водни площи 8309.191 3.148 

За нуждите на транспорта 1697.558 0.643 
Общо 263977.127 100 

Данни Община Раковски  

 Територии а земеделско ползване 

Средният за страната процент на територии, отредени за земеделско ползване, 

е 57,44%, като за община Раковски процентът е 88,5%. Общата площ на териториите за 

нуждите на селското стопанство са 233 611 дка. От тях  обработваеми са 185 722 дка., 

което е 79,5%.   

Собствеността на земеделски земи е предимно частна, което е показателно за 

приоритети и възможностите за развитие на общината, тъй като най-важен е наличният 

ресурс.  

 Територии за гори 

Почти 2% от площта на общината е заета от горски територии. 522 имота са 

разположени на общо 5 023 дка земя. Фактът, че най-голям процент площ се заема от 

земеделски земи, определя общината като земеделска община и поставя селското 

стопанство като първостепенно за развитието.  

 Територии за населени места и образувания от населени места 

Площта на територията на населените места и други урбанизирани територии е 

5,8%. 15 336 дка включват териториите в регулационните граници на населените места, 

вилните зони и застроените площи извън границите на населените места – 

промишлени зони и складови зони. Високият показател за териториите, отредени за 

населени места, се определя от факта, че най-развит от тях е общинският център, а той 

е с дисперсна структура, а в останалите селища, застрояването е с ниска плътност, 

заради големите парцели, в които собствениците да поддържат лично стопанство. 

 Транспортна инфраструктура 

За нуждите на транспорта са отредени 0,643% от общата територия, които 

включват общинската пътна мрежа, както и попадащата на територията на общината 

републиканска пътна мрежа. 



5.3. Жилищна осигуреност 

 Количество и възраст на жилищния фонд 

По данни на НСИ за 2011г. броят жилища в община Раковски е 9 495, докато 

броят сгради е 8 979. Гъстотата на населението е 99 д/кв.км. Общината разполага с 43 

259 броя жилищни помещения и полезна площ от 875 172 кв.м., от която 686 000 кв.м е 

жилищна площ. Значителна част от жилищния фонд е частна собственост на физически 

лица. Тези данни важат и за обитаваните и за необитаваните сгради, като от 7 809 

жилища за постоянно обитаване – 7 746 са частна собственост, 25 са държавна или 

общинска и 38 са частна на юридическо лице. Жилищата по населени места са 

разпределени както следва:  

- гр. Раковски : 5 019  

- с. Белозем: 1 486   

- с.Болярино: 292  

- с. Момино село: 460  

- с. Стряма: 1 242  

- с. Чалъкови: 552  

- с. Шишманци: 444. 

По неофициални данни по-голямата част от жилищния фонд е изграден в 

годините между 1980 и 1990 г. 

 Конструкция на жилищен фонд 

Най-малобройни са сградите, изпълнявани с едропанелна конструкция, тъй като 

развитието на общината е постепенно, без да изпитва рязка нужда от голям брой 

жилища, които да се изпълнят в кратък времеви период. През 2011г. са регистрирани 

най-много сгради с масивна конструкция, т.е. сграда на основното застрояване, която е 

с частични стоманобетонни елементи – 7 175 на брой. 

 Етажност и стайност 

На 9 495 жилища по данни на НСИ от 2011г. има 43 259 жилищни помещения с 

полезна площ 875 172 кв. м.   

Строителството в община Раковски е в устройствени зони с преобладаващо 

застрояване с малка височина и плътност, като кота корниз е до 10м. Едноетажните 

постройки са 4 461, двуетажните 4 343 броя. Структурните елементи на града, 

отделните райони, са в унисон помежду си и градоустройственото решение предполага 

адаптивност на селищната структура с характерния релеф.   

98,05% от застрояването е до три етажа. Триетажните са 165 на брой, като има 

само 7 четириетажни сграда. Надстрояването и дострояването на съществуващия 



жилищен фонд е пряко свързан с финансовите възможности на населението, като 

реконструкция на жилищната среда ще доведе до актуализация на подробните 

устройствени планове.  

Жилищата се разделят и по брой стаи, като най-многобройни са тристайните и 

шест и повече стайните жилища. Те са съответно 2 677 и 2 140, като следват 

четиристайните и двустайните, 1 598 и 1 452 броя. Жилищата с една и пет стаи са най-

малко, общо са 1628, като пет стаи имат 1005 жилища, а шест – 623 броя. 

 Жилищна задоволеност 

От общо 8 979  жилищни сгради 82,2% са обитавани или 7283. 17,8 са 

необитавани жилищни или 1 687 броя и 6 са сгради за временно обитаване и 3 са 

жилищна за колективно домакинство. 

Свободният жилищен фонд е база за развитие на туризма като отрасъл. 

Множеството необитавани сгради могат да се реновират и адаптират за семейни 

хотели, леглова база за отдих. Съществуващата база може да се употреби и като се 

развият микропредприятия за производство и преработка на суровини, еко и 

биопродукция и бутикови стоки в малки серии. Подобни мерки ще подпомогнат и 

развитието на селското стопанство и животновъдството, както и да се развият селските 

райони, които в момента имат нужда от възраждане.   

В заключение съществуващият жилищен фонд има нужда да бъде обновен, като 

се направи стратегия необитаваните жилищни сгради да бъдат адаптирани към нови 

функции и да се осигурят социални жилища за маргиналните групи. За момента 

пазарът е стабилен, но следва да се предприемат конкретни мерки и общината да е 

ключова в пазара на имоти, като се определи политика и промяната на земеделските 

земи става като част от по-голям проект, за да може  сходни дейности да се ситуират в 

логистични и производствени бази и да не нарушават качеството на средата в града. 

5.4. Планова осигуреност 

 Планова осигуреност по населени места:  

 Гр. Раковски:  

 Кадастрален план на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, кв. Секирово, одобрен 

със заповед № 300-4-91 от 27.12.2002 г. на АК София; 

 ПУП на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, кв. Секирово и кв. Парчевич, одобрен с 

Решение № 88 от 06.07.2004 г.на ОбС Раковски;  

 Застроителен план одобрен със Заповед № АБ- 91 от 01.04.1983 г.;  

 ПТИЗ-ЗРП гр. Раковски - предварителен проект от 1993 г.;  

 Нивелетен план на кв. Ген.Николаево и кв. Секирово, гр. Раковски от 1975г ;  

 Подземен кадастър на кв. Ген.Николаево и кв. Секирово, гр.Раковски от 1989 г.  



 с. Белозем - Кадастрален, регулационен и застроителен план, одобрен със 

Заповед № АБ45 от 20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски.  

 с. Стряма - Кадастрален, регулационен и застроителен план, одобрен със 

Заповед № АБ18 от 19.03.1991 г.на Кмета на Община Раковски.  

 с. Чалъкови - Кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед № 173 от 

26.10.1987г. на Кмета на Община Раковски.  

 с. Болярино - Кадастрален план и ЗРП, одобрен със Заповед № АБ- 101 от 

05.12.2001 г. .на Кмета на Община Раковски.  

 с. Шишманци - Кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед № АБ- 

190 от 27.11.1985 г. .на Кмета на Община Раковски.  

 с. Момино село - Кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-

7/03.02.2010г. на  ИД на АГКК – Пловдив.  

Изводи:  

 Община Раковски е разположена в Тракийското поле, на 22км. 

североизточно от гр. Пловдив. Тя се състои от един град и шест по-малки 

населени места. Балансът на територията я характеризира като полска 

община с равнинен характер и потенциал за развитие в селското стопанство, 

поради наличието на големи територии земеделска земя. 20% от 

земеделската земя е необработваема, а това е ресурс, който може да се 

оползотвори.  

  Общината е свързана чрез републикански път II-56 и магистрала „Тракия“, 

които я развиват в посока изток – запад, като за равномерното и развитие 

трябва да се засилят връзките север – юг. 

 Жилищната осигуреност на общината не предполага нужда от ново 

строителство, а от ремонт и адаптация на съществуващия такъв, както и 

повишаване на енергоефективността му. Град Раковски се състои от малки 

парцели, които не дават възможност за развитието на лично стопанство. 

Застрояването в урегулираните имоти е с коефициент и плътност на 

застрояване по-високи от допустимите, като за това следва да се вземат 

мерки.  

 Град Раковски не разполага с достатъчно паркове и улично озеленяване. 

Зелената система на града и по-малките населени места, като съвкупност от 

функционално – планово и обемно – пространствено свързани парково – 

урбанистични единици,  следва да бъдат доразвити, за да отговарят на 

минималните показатели за зелена площ на човек, за категорията населено 

място от 10 000 до 30 000 души.  

 Всички населени места на територията на общината разполагат с 

кадастрален, регулационен или застроителен план, но те следва да бъдат 

актуализирани, като се нанесат всички промени настъпили след 

одобряването им. Плановата осигуреност подпомага правилното зониране 



и равномерно разрастване на населените места, запазване на баланса 

между отделните системи „обитаване“, „труд“, „отдих“, „техническа 

инфраструктура“. 

6. Екологично състояние  

 6.1. Компоненти на екологията: 

 Опазване чистотата на атмосферния въздух е от изключителна важност, тъй като 

пряко влияе върху човешкото здраве. Основните замърсители в атмосферния въздух, 

вредни за човешкото здраве, дефинирани като такива от Министерство на околната 

среда и водите (МОСВ) са следните: азотен диоксид, серен диоксид, общ прах и фини 

прахови частици (ФПЧ10), бензен, олово, кадмий, арсен, полиароматни въглеводороди 

(ПАВ), толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод. Следвайки Закона за опазване на 

околната среда, МОСВ е разработило Националната система за мониторинг на 

околната среда (НСМОС), която осигурява своевременна и достоверна информация за 

състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, 

въз основа на която се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на 

дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия. Системата 

се ръководи от Министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция 

по околна среда (ИАОС). Тя осигурява информация за състоянието на компонентите на 

околната среда и факторите, в т.ч. и за КАВ. За целта територията на страната е 

разделена на райони за оценка и управление на КАВ (РОУКАВ) – Заповед № РД-

1046/03.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.   

Землището на община Раковски (като част от Пловдивска област) попада в РОУКАВ 

„Югоизточен“. Общината не е включена сред териториалните единици, в рамките на 

РОУКАВ, в които са установени превишения на горните оценъчни прагове (ГОП) и 

норми. В тази връзка, на кмета на община Раковски не е възложено да изготвя 

Програма за намаляване на нивата на замърсителите, съгласно чл. 37 на Наредба 

МОСВ, МЗ №12/2010г.    

На базата на данните получени от РИОСВ – Пловдив, могат да се направят следните 

изводи за територията на община Раковски: наблюдава се увеличение на 

замърсителите през зимния период поради интензивното използване на твърди горива 

за отопление в битовия сектор, докато през летния период замърсяванията са главно 

от прах и неприятни миризми, отглеждане на животни в нерегламентирани количества 

и др. 

 



 

Данни НСИ 

 

Дължината на участъка от автомагистрала „Тракия“, преминаващ през 

територията на общината е едва 10 км, но размерът на емисиите от тази отсечка е 

сравним, а по определени показатели дори надвишаващ, сумата от емисиите на всички 

останали пътни участъци. Вследствие на този участък годишните емисии от транспорта 

по показателите азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, 

въглероден оксид, въглероден диоксид, фини прахови частици под 10 μm са най-

големите спрямо останалите източници на емисии в общината. Въпреки това 

значителното емисионно натоварване, свързано с отсечката на автомагистрала 

„Тракия“ не оказва неблагоприятно влияние върху КАВ в населените места предвид 

своето местоположение и не създава риск за жителите на община Раковски.  

Съгласно Актуализацията на общинската програма за околна среда и анализа на 

резултатите в нея се установява, че след емисията на въглероден диоксид, най-голяма 

е годишната емисия на метан в общината. Причина за повишените нива на вредни 

емисии е експлоатацията на Депото за неопасни отпадъци в с. Шишманци, закритото 

вече сметище в гр. Раковски, чиято рекултивация предстои и животновъдните дейности 

в общината.   

Извадка от регионалния доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Пловдив 

за 2019 г.: „Обектите източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

са 20 бр. Голяма част от промишлените обекти са газифицирани. При извършени 

собствени емисионни измервания в обекти с неподвижни източници на емисии на 

вредни вещества в атмосферния въздух, показват спазване на емисионните норми. 



Обекти, които попадат в обхвата на Директива 2010/75/Европейския парламент и 

Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол 

на замърсяването) са „ИНСА ОЙЛ” ООД, с. Белозем и Депо за неопасни отпадъци и 

Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, с. Шишманци.“  

 По данни на РИОСВ – Пловдив, в резултат на прилагането на екологичното 

законодателство по отношение на източниците на замърсяване на атмосферния въздух 

в периода 2010-2012г. е налице значително намаляване на нивата на вредни емисии и 

се наблюдава ясна тенденция за подобряване качеството на атмосферния въздух. В 

заключение се налага извода, че качеството на атмосферния въздух на територията на 

община Раковски е добро въпреки наличието на депото в с. Шишманци, тъй като 

неговото влияние върху КАВ е ограничено.   

 Водни ресурси 

Рамковата директива за водите (РДВ) изисква постигане на ,,добро екологично 

състояние” на естествените води и ,,добър екологичен потенциал” на изкуствените и 

силно модифицирани водни тела до 2015г. РДВ въвежда новаторски подход за 

управление на водите на основата на речни басейни, като изисква защита на всички 

води – реки, езера, крайбрежни води и подземни води. За осъществяването на тази 

цел е необходимо да се подобри ефективността на контролната дейност върху 

емитерите на отпадъчни води, заустващи в повърхностни води, а често и върху 

източниците на дифузно замърсяване.   

Повърхностните води на територията на община Раковски се отнасят към две 

категории повърхностни води – „река“ и „езеро“. Водните тела тип „река“ са р. Сребра 

при горното и долното течение, р. Стряма от вливане на р. Пикла до устието, р. 

Рахманлийска и ГОК Азмака и ГОК Карадере.  Водното тяло тип „езеро“ е яз. Генерал 

Николаево.    

При оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела, са 

разглеждани т.нар. приоритетни вещества като са съпоставяни с определените 

стойности на стандартите за качество, въведени от Директива 2008/105/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на 

стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, 

транспонирана в Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни 

вещества и някои други замърсители. Екологичното състояние на повърхностните 

водни тела се оценява в четири класа: много добро, умерено, лошо и много лошо. На 

територията на община Раковски мониторинговата мрежа на повърхностните водни 

тела (ВТ) включва 6 пункта, единият от които е заложен в програмата за оперативен 

мониторинг, към която се поставят водни тела в лошо състояние и за които съществува 

риск статусът им да не бъде добър към 2015 г. Пунктът на р. Сребра след гр. Раковски е 

поставен в програмата за оперативен мониторинг поради лошото състояние на 



водното тяло по показателите азот и фосфор. Като силномодифицирани водни тела 

(СМВТ), силно изменени спрямо естественото им състояние, са определени долните 

течения на реките, ГОК Азмака и ГОК Карадере, както и язовир „Г.Николаево-1“.    

На таблицата по-долу е представено обобщеното състояние на повърхностните 

водни тела, което е извършено въз основа на екологичното състояние/потенциал и 

химичното състояние на ВТ. Въпреки доброто им химично състояние, само горното 

течение на р. Сребра е оценено с добро обобщено състояние. За всички останали ВТ 

обобщеното състояние е „лошо“ като за последните три ВТ е определено като 

„умерено лошо“.  

Пункт Екологично 
състояние/ 
петнциал 

Химично състояние Общо състояние 

Р. Сребра – горно 
течение 

Много добро (4) Добро (2) Добро (2) 

Р. Сребра – долно 
течение 

Лошо (1) Умерено лошо (2)  Лошо (1) 

Р. Стряма – от 
влизане на р. 
Пикла до устие 

Умерено лошо (2) Добро (2) Лошо (1) 

Р. Рахманлийска и 
десен приток на 
Кара дере 

Умерено лошо (3) Добро (2) Умерено лошо (1) 

ГОК Азмака и ГОК 
Карадере 

Умерено лошо (3) Добро (2) Умерено лошо (1) 

Яз. Генерал 
Николаево 

Умерено лошо (3) Добро (2)  Умерено лошо (1) 

Данни Община Раковски  

Подземните води в района на община Раковски са контролирани от РИОСВ-

Пловдив и са обхванати от национална мрежа за мониторинг на химичното състояние 

на подземните води в хидрогеоложки пунктове. Подземните водни тела (ПВТ) са 

следните: Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина; Порови води в Неоген – 

Кватернер – Пазарджик – Пловдивски район и Карстови води – Чирпан – 

Димитровград. Оценката на химичното състояние на трите ПВТ ги определя в лошо 

химично състояние. Тя е направена чрез сравнение на резултатите от мониторинга със 

стандарта според Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1/2007г. за 

проучване, ползване и опазване на подземните води (Обн., ДВ, бр. 87/2007 г.; изм. и 

доп., бр. 2/2010 г.), а също и с прагови стойности (ПС) на отделните показатели, 

определени съгласно Guidance Document №18 към Директива 2006/118/ЕС. 

Резултатите от извършения балансов анализ „разполагаем ресурс – разрешено 

водовземане“ показват, че разрешените за водовземане водни количества подземна 

вода не надвишават разполагаемия ресурс и както разглежданите три ПВТ така и 

всички останали на територията на БД ИБР-Пловдив са в добро количествено 



състояние.  Въпреки доброто количествено състояние на трите ПВТ, при определяне на 

тяхното общо състояние е установено, че са в лошо състояние, основно по 

показателите: фосфати, амоний, нитрати, манган, желязо, калций. 

Към настоящия момент, община Раковски е в процес на изпълнение на няколко 

проекта, които се очаква да окажат значително благотворно влияние върху водните 

ресурси на общината. В процес на реализация са проектите за: „Интегриран воден 

проект за гр. Раковски“, „Изграждане на главни канализационни колектори и на ПСОВ в 

с. Белозем и в с. Стряма“ 

 Земи и почви 

За района на община Раковски най-разпространени са алувиално-ливадните почви 

по поречията на реките, следвани са от канелените горски и смолниците. 

Разпространени са също и хумусно-карбонатните почви. Пунктовете, в които се 

извършва пробонабирането на почвени проби са определени от ИАОС, гр. София. Те са 

разположени на цялата територия на РИОСВ и са в зависимост от източниците на 

замърсяване. Съгласно Националната система за почвен мониторинг I ниво за община 

Раковски са взети проби от пунктове в селата Белозем и Ясно поле. Резултатите от 

извършените анализи не показват превишения на максимално допустимите 

концентрации.   

В района на община Раковски в миналото е бил добиван уран, което до голяма 

степен е увредило почвите в с. Момино село, гр. Раковски и с. Белозем. В периода 

1999-2008 г. за качествата на подземните и повърхностните води в района на 

уранодобива са обследвани различни радиологични и геохимични показатели. През 

септември 2008г. е прекратен мониторингът на водите в обект „Момино-Раковски“ и в 

още 9 обекта въз основа на „Анализ на резултатите от мониторинга на водите в 

периода 2002-2007г.“. Аргументите за това са отсъствието на замърсявания от 

уранодобивната дейност в подземните и повърхностните води в района на обекта и 

постоянно ниски стойности на наблюдаваните показатели за периода на обследване (в 

пъти под пределно допустимите норми – ПДН).  

По отношение замърсяването на почвите с устойчиви органични замърсители 

(пестициди), потенциален източник на територията на община Раковски е един склад 

(кооперативна собственост), в гр. Раковски, в който се съхраняват 60027 кг 

прахообразни и 3973 литра течни стари и негодни за употреба препарати за растителна 

защита, без специализирана постоянна охрана.   

Друг сериозен проблем, свързан с почвите е този с ерозията им, който е обхванал и 

териториите на община Раковски, вследствие климатичните промени, повишаване на 

температурите и продължителните засушавания. Въпреки сериозността на проблема, 

към момента не са предприети мерки за преодоляването му. Почвената ерозия е един 

от основните проблеми, с които земеделците се сблъскват в световен мащаб, тъй като 



оказва силно неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство. 

Редица изследвания сочат, че устойчивите практики на биологичното земеделие, както 

и регулярни мероприятия по залесяване, могат значително да подобрят състоянието на 

почвите и да намалят процесите на ерозия.   

Съгласно чл. 26 ал. 1 от Закона за почвите, предстои разработване на Общинска 

програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите в съответствие 

с Областната програма. Към момента няма данни за значителни замърсявания или 

наличие на сериозни проблеми, които да застрашават екологичното състояние на 

почвите. При сегашната структура и принос на основните икономически дейности не се 

очаква негативно въздействие върху състоянието на почвите. Въпреки това, при 

планиране на икономическото развитие на общината - развитие на земеделско и 

горското стопанство, добивна промишленост, трябва да се отчита възможността за 

проявление на подобни процеси. 

 Защитени територии и биоразнообразие  

Екстензивните форми на стопанисване на горите и земите в общината, липсата на 

големи предприятия и промишленост, съчетани с традициите в ползването на местните 

природни ресурси, допринасят за сравнително добре запазените съобщества и 

популации на множество видове, които са от европейско и световно значение. В 

обхвата на територията на община Раковски се намира част от защитената, съгласно 

екологичната мрежа НАТУРА 2000, зона „Гора Шишманци“ – по директивата за 

местообитанията (Карта 6) главно заради следните земноводни и влечуги: голям 

гребенест тритон, жълтокоремна бумка, смок, червенокоремна бумка, шипобедрена 

костенурка и др.   

От скоро по заповед на Министъра на околната среда и водите в прилежащите 

територии на Община Раковски попада и част от защитената местност „Чирпан Бунар“, 

другата част от местността попада в землището на с. Гранит, общ. Братя Даскалови. 

Местността представлява карстов извор и е обявена за природна забележителност със 

заповед на Министъра на горите през 1974 г. Карстовия извор е добре съхранен и 

водата извираща от там е доста чиста. Въпреки иманярските опити извора да бъде 

разрушен, той все още е запазен в пълния си блясък. На място могат да бъдат 

наблюдавани много редки видове птици като кокилобегач и др. подобни.  

Наличието на разнообразни и интересни видове и местообитания дава много 

възможности за развитие, както и отговорности, свързани с ползването на земите и 

горите в тези райони и съобразяването на проектите за местно развитие с тях. В тази 

връзка, устойчивото управление на водите, горите и земеделието в общината са сред 

най-важните фактори за дългосрочното опазване на биологичното разнообразие на 

територията на общината 

5.2. Анализ по фактори на въздействие  



 Управление на отпадъци 

Управлението на отпадъците в община Раковски се извършва въз основа на 

Програма за управление на отпадъците (ПУО), неразделна част от Програмата за 

опазване на околната среда.  На територията на общината се извършва организирано 

сметосъбиране, което обхваща 100% от населението на общината, като за 2019г. 

количеството генерирани твърди битови отпадъци (ТБО) е 17 640т. ТБО на територията 

на община Раковски се предават на депото в с. Цалапица, а в последствие се насочват и 

към Завода за преработка на отпадъци в с. Шишманци. След влизане в експлоатация на 

Завода за преработка на отпадъци в с. Шишманци (2009 г.), общината пренасочва 

отпадъците от строителство и разрушаване за депониране на депото в с. Първенец, 

община Родопи, област Пловдив.   

Лицата, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци на територията на 

общината, са въведени в регистър. Данните за количеството на отпадъците, образувани 

в производствения сектор са непълни и отразяват само тези, които са представени чрез 

годишните отчети на лицата, извършващи дейности с отпадъци (от създадения 

общински регистър). Въпреки че не всички оператори представят своите годишни 

отчети, забелязва се нарастваща тенденция на техния брой и съответно на 

количеството на отпадъците.   

Болничните отпадъци образувани от лечебните заведения на територията на 

общината (Медицински център „Света Елисавета“, МБАЛ „Раковски“ ЕООД и Групова 

практика „Света Анна“) се съхраняват временно, след което се предават за 

обезвреждане извън общината.   

Дейността по събирането и извозването на ТБО се осъществява, съгласно 

предварително изготвен график по райони и улици, както и по заявка. Актуално в 

системата са включени индивидуални контейнери за домакинствата тип „Кука“ и 

групови съдове тип „Бобър“ за фирми и обществени места.  

Към момента ТБО се извозват за третиране до Завода в с. Шишманци, разполагащ с 

Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит 

- сортиране в 

разделяща инсталация за оползотворяване на хартия, картон, черни и цветни метали, 

зотворяване на биоразградимата съставка чрез 

обезвреждане чрез депониране на депо за неопасни отпадъци. Собственик на обекта в 

с. Шишманци е община Пловдив, а за експлоатацията му е създадено Регионално 

сдружение със седалище община Пловдив, включващо общините Пловдив и Раковски.  

Общинската администрация сключва договор с „ИМПАКТ КОРПОРЕЙШЪН” през 

2011 г., в който са заложени следни принципи на системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки:  



1. на населението се доставят чували за събиране на отпадъците от опаковки, които 

ще се извозват по определен график; 

2. на обществени места, със засилено присъствие, се разполагат съдове за разделно 

събиране в 3 цвята.  

За останалите масово разпространени отпадъци е предвидено:  

 Излезли от употреба моторни превозни средства и  излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – да се събират от фирма, 

притежаваща необходимо разрешително за тази дейност; Отработени масла и 

акумулатори – да се събират в сервизите за ремонт и поддръжка на МПС и 

бензиностанциите, предлагащи смяната им;  Лампи, батерии, ИУЕЕО – да се приемат в 

обектите за продажба при покупка на нови. Съществуващите системи отговарят на 

изискванията на законодателството и на нуждите на населението. Информира се 

обществеността за местата, определени за събиране на специфичните потоци 

отпадъци.  

След въвеждането в експлоатацията на завода в с. Шишманци, битовите отпадъци 

събирани от населението на община Раковски, се подлагат на механично-биологично 

третиране (МБТ). От една страна, по този начин се изпълняват изискванията на 

Директива 1999/31/EC и на българското законодателство, задължаващи България да 

намали биоразградимата фракция от битовите отпадъци, които се обезвреждат чрез 

депониране. От друга страна, преобладаващата част от населението в община Раковски 

образува в личните си стопанства поток от растителни („зелени“) биоразградими 

отпадъци (БО), които се образуват в значителни по обем количества и съдържат 

различни видове растения в годишен аспект, в зависимост от периода на вегетацията 

им. Използвайки метода на компостиране, количеството депонирани отпадъци се 

намалява, а и се създават условия за използването на компост и подобряване на 

почвената структура.  Също така миналата година Община Раковски участва в проект, в 

който, в известна част от личните дворове на гражданите бяха поставени компостери, 

за биоразградими отпадъци.  

Като цяло, може да се заключи, че на територията на община Раковски съществува 

добре работеща система за сметосъбиране и сметоизвозване, обхващаща 100% от 

населението. В допълнение, след откриването на депото в с. Шишмановци на 

населението в района се предоставят и възможности за третиране на биологичните им 

отпадъци. 

 Шум  

Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ-Пловдив контролира 

промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на граничните 

стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най-близките места 



за въздействие. Задължение за провеждане на собствен мониторинг на шум в околната 

среда и представяне на резултатите от тях, имат единствено предприятията с издадени 

комплексни разрешителни по смисъла на Закона за опазване на околната среда. На 

територията на община Раковски  няма обекти с издадени комплексни разрешителни, 

както и промишлени източници с дейности, създаващи риск от наднормени нива на 

шум в околната среда. За територията на общината няма данни за други източници на 

шум.  

6. Административен капацитет  

 Административен капацитет е способността на хората и институциите ефективно 

да управляват делата си, да изпълняват задачите си и така да се постигат резултати, 

което е свързано с наличието на компетентности и води до намаляване на разходите за 

дейността на публичната администрация. От друга страна административният 

капацитет е ключов фактор за постигането на растеж, заетост, социално сближаване.   

Определящи фактори за повишаването на административния капацитет са:  

Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията;  

 Добро вътрешно взаимодействие, организация и координация, както и координация с 

други институции, граждански структури и администрации на общинско, областно и 

национално ниво;  

Изграждане на гъвкава и адаптивна структура;  

Насърчаване на участието на гражданското общество в управлението. 

 Общинска структура 

 Към 1.11.2020 г. общинска администрация Раковски има общ брой – 77,5 щатни 

бройки, от който заети по правоотношение са 75 щата. Над 50% от служителите в 

общината имат завършено висше образование (магистър 19, бакалавър 22). Със 

завършено средно образование са 34 служители.  

Разпределението на общинските служители в община Раковски има следната 

структура: 

 

 

 

 

 



 

 

Секретар на                  Заместник-кмет по            Заместник-кмет по         Заместник кмет по                                     Длъжности пряко подчинени  

Община Раковски       бюджет, финанси,              европроекти и сигур-     стопански дейности,                                  на кмета 

                                         образование и здраве-     ност                                     социални дейности,  

                                          опазване                                                                           общинска собственост 

                                                                                                                                                   строителство, екология 

                                                                

 

                            

 

 

 

 

Кмет на Община Раковски 

Секретар на 

Община Раковски – 

1 щ.б. 

Заместник-кмет по 

бюджет, финанси, 

образование и 

здравеопазване – 1 щ. 

б. 

Заместник кмет по 

европроекти и 

сигурност – 1 щ. б. 

Заместник кмет по 

общинска собственост, 

строителство, екология, 

стопански дейности, 

социални дейности 

култура и спорт – 1 щ. б. 

Длъжности пряко подчинени 

на кмета 

Обща администрация 

Дирекция 

„Правно, 

административно 

и 

информационно 

обслужване“ 

9 щатни бройки 

Дирекция „Бюджет, 

финанси, 

счетоводство и 

местни приходи“ 

16,5 щатни бройки  

Специализирана администрация 

Дирекция „Местно развитие и 

политики – 1 щ. б. 

Отдел „ТСУ, строителство, общ. 

собственост и стопански 

дейности“ – 15,5 щ. б. 

Отдел „Европроекти, образование 

и култура“ – 7 щ. б. 

Отдел „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ – 8 

щ.б. 

Главен архитект – 0,5 щ.б. 

Финансов контрольор – 1 щ.б. 

Звено „Вътрешен одит“ – 1 щ.б. 

Директор ОПБП – 1 щ. б.  

Главен инженер – 1 щ.б. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



В община Раковски се стимулира професионалното и служебно развитие и израстване в 

кариерата чрез осигуряване на възможности за служителите за включване в 

разнообразни форми на обучение. Прегледът на обученията, посетени от служители 

през последната година, показва че 55 служители са участвали в обучения в различни 

професионални области.    

Обучения, финансирани от бюджета на общината са насочени към повишаване 

административния капацитет в общината, въвеждане на комплексно административно 

обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса, промени в 

нормативна уредба, вкл. ЗОП и прилагане правото на ЕС в държави членки, счетоводни 

теми, управление на проекти, устройствено планиране на територията, управление на 

човешките ресурси в общинска администрация и др. 

 Административно обслужване 

При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в Община Раковски 

се ръководи от следните принципи:  

- отговорност към проблемите на общината и нейните граждани;  

- спазване на закона и зачитане на морала; - максимална ефективност на провежданите 

действия и проекти;  

- диалог с гражданите;  

- прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество и средства;  

- ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и юридически 

лица.  

Общината цели да повиши качеството на административното и информационно 

обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност, ефективност, 

коректност и повишаване приходите на общината.  

На жителите на община Раковски се предлагат Административни услуги, в следните 

направления: Местни данъци и такси, ГРАО, Стопански дейности, Териториално и 

селищно устройство и Общинска собственост.  

С Правилника за вътрешния трудов ред се урежда организацията на труда в Община 

Раковски, съобразно особеностите на неговата дейност и се конкретизират правата и 

задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото 

правоотношение, установени в Закона за държавния служител, Кодекса на труда и 

нормативните актове по прилагането му  

Организацията, дейността, функционалните задължения и числеността на 

административните звена в общинска администрация на община Раковски се 



определят с Устройствения правилник на общинска администрация община Раковски 

(в сила от 09.12.2019г.). Общинската администрация осигурява изпълнението на 

законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет - 

Раковски, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, 

осигурява технически дейността му и извършва дейност по административно и правно 

обслужване на гражданите  и юридическите лица.    

Община Раковски има сертификати за извършване на качествено 

Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически 

лица по стандарти ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008  

В община Раковски функционира подобрен интернет сайт на общината 

(http://www.rakovski.bg/). Чрез уеб-сайта ръководството на община Раковски успешно 

реализира елементи от политиката си на отвореност и достъпност за гражданите на 

общината и прави усилия за достойно представяне пред света на даденостите и 

предимствата на общината. По този начин се подобрява публичния образ на община 

Раковски и се утвърждава сътрудничеството между местната власт и гражданския 

сектор.   

На интернет страницата на община Раковски са достъпни редица планове и 

програми за развитие, публични регистри, наредби за дейността на общината, 

Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация Раковски, Инструкция за 

деловодната дейност и др.  

 Неделима част от общинската администрация е и Общинското предприятие за 

благоустройство и превенция (ОПБП). Общинското предприятие е единственото 

такова общинско предприятие, което е легитимно регистрирано в Камарата на 

строителите. Общинското предприятие е създадено с цел реализация на 

инфраструктурни проекти, в това число пътища, тротоари, ландшафни 

съоръжения и сгради. Бъдеща кауза за разширяване капацитета на общинското 

предприятие е осигуряването на паркови строители и придобиване 

квалификация за реализация, монтаж и демонтаж на ВиК съоръжения.  

7. SWOT анализ 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

 Логистично икономически географско 
положение – осигурява добра 
свързаност, както със съседните 
общини, така и с по-големия град в 
близост 

 Равнинен терен – способстващ 
развитието на земеделското 
стопанство  

 Съхранени природни богатства 

 Откъслечен инвестиционен интерес – 
към терени на община Раковски 
инвестиционен интерес за момента 
проявяват само компании, които вече 
осъществяват някакъв тип бизнес на 
територията на общината 

 Липсват места за настаняване 

 Относително постоянна тенденция 
към намаляване броя на населението 



 Добра демографска съхраненост –
отличаваща се с, висока раждаемост в 
сравнение със средната за страната, 
областта и съседните общини 

 Добре развита система на 
образователни институции, 
предоставяща отлично възпитание и 
образование в предучилищното, 
началното и основното образование 

 Традиция в земеделието – 
преобладаващо отглеждане на житни 
култури и все по-засилващо се 
разпространение на биоземеделие 

 Квалифицирана работна ръка в 
областта на текстилната 
промишленост, машиностроенето и 
управлението на биологични единици 

 Пъстър културен календар 

 Обезпеченост на здравните услуги 

 Добра пътна комуникация – 
осигуряваща достъпност до 
общинския център 

 Добра пътна инфраструктура в 
общинския център 

 Квалифицираната работна ръка, 
стратегическото и логистично 
местоположение на района 
обуславят, факторите за развитие на 
предприятие от малък и среден 
характер 

 Осигуреността на работни места, чрез 
„Индустриална зона Раковски“, 
предприятия от малък и среден 
характер, е добра 

 Наличие на ток по всички население 
места. Липсват режими на тока. 

 Адекватно състояние на околната 
среда – вложено е старание да се 
сведат до 0 генерираните отпадъци от 
крупни замърсители  

 Екологичното състояние не въздуха и 
почвите е добро  

 Телекомуникационните мрежи са 
добре развити 

 Общината предоставя прекрасни 
възможности за спорт 

 Добро ниво на заетост на гражданите 

 Некачествено предоставяне на средно 
образование 

 Известен процент от населението все 
още е с начално, или основно 
образование  

 Относително високо ниво на 
безработица сред младите (най-голям 
процент от безработните) 

 Броят и видът на постоянно 
предоставяните социални услуги е 
недостатъчен  

 Остаряла свързваща инфраструктура, 
обуславяща трудната връзка с 
общинския център 

 Известни загуби свързани с 
водопреносната мрежа 

 Липса на изградена канализация в 
повечето населени места 

 Работеща ПСОВ – само тази в 
общинския център, която обезпечава 
само и единствено нуждите на 
общинския център.  
 



– 9,7% безработица през последната 
година 

 Осъществени сериозни крачки към 
успешна интеграция на маргиналните 
общности 

 Отличен административен капацитет 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Осъществяване на по-добри връзка с 
предприемачеството, с цел съвместни 
проекти и повишаване на активността и 
намаляване на безработицата, особено 
при младежите 

 Откриване на взаимна полезност във 
връзките община-бизнес, с цел 
стимулиране на малките и средно 
предприемачи 

 Повишаване качеството на 
образование, особено средното такова.  

 Осъществяване на проекти свързани с 
човешкия ресурс 

 Запознаване на гражданите за 
възможностите, които дава ЕС във 
новия програмен период 

 Разработване на стратегия с цел 
привличане на повече външни 
инвеститори. 

 Развитие на селски, спортен и 
религиозен туризъм  

 Мерки за повишаване на заетостта и 
жизнения стандарт на населението 

 Подпомагане качеството на 
здравеопазването и доразвиване на 
социалните услуги представяни на 
възрастните хора.  

 Развитие и обучение на човешкия 
капацитет в общината 

 Повишаване на професионалната 
подготовка, развитието и обучението, 
чрез осъществяване на различни 
програми от европейско и национално 
ниво  

 Осъваршенстване на културния 
туризъм  

 Успешна интеграция на 
малцинствените групи  

 Повишаване достъпността на 

 Ограниченост на ресурсите за 
постигане на съответните 
възможности  

 Натрупване на население в големите 
възрастови групи 

 Намаляване на работната сила 

 Застаряване на квалифицирания 
медицински персонал  

 Необходимост от инвестиции за 
подобряване на техническата 
инфраструктура по населените места 

 Замърсени повърхностни води.  



социалните услуги на месно ниво  

 Повишаване на информираността за 
развиването на политики от общината 
към гражданите 

 Използване на алтернативни 
източници за енергия  

 Прокарване на газификация в 
общината.  

 Осъществяване на интегрирани 
подходи за развитие на Община 
Раковски и съседните общини. 

 

II Цели и приоритети за развитие в периода 2021 г.  – 2027 г. 

 

1. Визия  

 Визията за развитие на общината дава характеристиките на специфичния 

потенциал на общината и насоките на бъдещото и развитие. Тя отразява перспективите 

пред регионалното и пространственото развитие на територията на общината на 

основата на икономическите и социалните фактори, като отчита възможностите за 

преодоляване на различията между градските и селските територии.  

 Община Раковски е обърната към гражданите си община, която способства 

развиването на благоустройството си, чрез собствения си потенциал и собствен и чужд 

капитал. Визията за управление на Община Раковски минава през стремежа за 

повишаване стандарта на живот на гражданите на общината, както през поетия 

премерен риск за развитие на човешкия потенциал. Привличането на външни 

инвеститори, спомагането и доразвиването на местния бизнес са част от 

първостепенните политики на Община Раковски. Община Раковски проявява здрав 

интерес към развитието на религиозния, културния и селския туризъм. Всичко това е 

изцяло обусловено от динамичното развитие на община Раковски 

Така определената Визия за развитие на община Раковски ще се постигне в 

условията на:  

 Партньорство, публичност и прозрачност при осъществяване на планирането, 

програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на ПИРО;  

 Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие;  

 Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране с други източници;  



 Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса 

на планирането и програмирането, ресурсно осигуряване, реализацията, 

наблюдението и оценката;  

 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия 

на национално, регионално и местно ниво. 

 Съгласуваност между Община Раковски и съседните общини с цел, осъществяване 

интегрирани политики и развитие на цялостния стандарт на Южен централен район 

за планиране 

 Съгласуваност между Община Раковски и местния бизнес, с цел прилагане на 

интегрирани политики и развитие на местния потенциал  

 

Разглеждана в този контекст, политиката за социално-икономическо развитие на 

община Раковски следва да се базира на ясни цели и конкретни действия, насочени 

към превръщането й в устойчиво развиваща се общност. Във връзка с това са 

определени и приоритетните области за бъдещи интервенции, които са насочени към:  

 

 Осигуряване на необходимите възможности за привличане на инвестиционни 

ресурси и тяхната ефективна реализация в рамките на общината;  

 Усъвършенстване на съществуващата бизнес инфраструктура и изграждане на нова 

такава; 

 Осъществяване и напътствие към плавно преминаване към кръгова икономика 

  Развитие на модерна компактна индустрия и съвременен агробизнес, генериращи 

продукция с висока добавена стойност;  

 Използване на потенциала на агломерационния ареал за генериране на заетост;  

 Подобряване на качеството на живот;  

 Подобряване на образователни, здравни и социални услуги;  

 Подобряване на техническата инфраструктура;  

 Подобряване на околната среда;   

 Подобряване на административния капацитет на общинската администрация. 

2. Цели и приоритети пред Община Раковски в периода 2020 г. - 2027 г. 

Стратегическата част на ПИРО следва да бъде фокусирана и конкретна и ясно да 

показва избраната посока на развитие на общината и съответната сфера или сфери, 

към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите. 

Именно поради тази причина следва да бъдат набелязани ограничен брой ключови 

приоритети, които да отразяват избрания фокус и спецификата на развитие. Целта е да 

се постигне концентрация и осезаем ефект на база на конкретните потенциали и 

местни специфики, а не да се формират твърде общи универсални цели и приоритети.  



ЦЕЛ 1. Икономическо развитие, насърчаване на предприемачеството, туризма и 

селското стопанство чрез оптимизиране на наличните ресурси и насърчаване на 

плавното преминаване към кръгова икономика, което да доведе до 

конкурентноспособна обстановка в Южен централен район на планиране.  

ПРИОРИТЕТ 1.1. Развитие на наличния и способстване създаването на нов местен 

бизнес, привличане на инвеститори, чрез оптимизиране на Индустриална зона 

Раковски, както и подходящите места около останалите населени места. 

Мярка 1.1.1. Привличане на инвеститори  

Мярка 1.2.2. Оптимизиране и доразвиване на Индустриална зона Раковски  

Мярка 1.2.3.Обособяване на микро индустриални зони, около останалите насалени 

места 

 През периода 2021 – 2027 г. община Раковски има за цел да доразвие, 

съществуващия и да спомогне създаването на нов бизнес на територията на общината, 

с цел оптимизирането и създаването на работни места.  

ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на предприемачеството  

 Наблюденията на национално ниво са, че много малка част от гражданите се 

осмеляват да развият бизнес, в който да има и добавена стойност. Целта на Община 

Раковски през периода 2021-2027 ще бъда да достави на гражданите платформа, чрез 

която да насърчи техните бизнес начинания. В общината съществуват няколко успешни 

начинания в тази посока, които са вдъхновение за гражданите на общината 

Мярка 1.2.1. Подкрепа за създаване на нови микро и малки фирми  

Марка 1.2.2. Предоставяне на консултантска дейност с цел стартиране на 

самостоятелна стопанска дейност 

Мярка 1.2.3. Създаване на възможности за заетост чрез реализация на 

самостоятелни проекти  

Мярка 1.2.4. Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара 

на труда, включително и социалното предприемачество за безработни лица, хора с 

увреждания и лица от групи в неравностойно положение. 

Мярка 1.2.5. Насърчаване на кооперирането, чрез способстване на кръгова 

икономика 

Приоритет 1.3. Развитие на земеделските дейности 



Община Раковски е добре позната с развитото си земеделие. За да създаде 

достатъчен баланс и конкурентоспособност общината има за цел да способства 

развитието на отделните земеделски браншове  

Мярка 1.3.1. Преодоляване на технологичното изоставане и повишаване на 

производителността 

Мярка 1.3.2. Иновации и подобряване на инфраструктурата 

Мярка 1.3.3. Развитие на цифровизацията в селското стопанство 

Мярка 1.3.4. Подпомагане на зеленчукарството, овощарството, животновъдството 

и биоземеделието 

Мярка 1.3.5. Подпомагане на пчеларството 

Мярка 1.3.6. Насърчаване развитието на местните селскостопански предприятия с 

цел запазване на работната ръка  

Мярка 1.3.7. Насърчаване на индивидуално и колективно предприемачество в 

изоставащите селски райони  

Мярка 1.3.8. Повишаване конкурентоспособносттта в селскостопанския сектор. 

Мярка 1.3.9. ВОМР като основен стимул за развитие 

Мярка 1.3.10. Ограничаване ползването на земеделски земи, които хипотетично 

биха могли да имат друга функция (Инфраструктурна, икономическа и т.н.)  

Мярка 1.3.11. Прилагане на интегрирани решения за оптимизиране на 

неизползвани земеделски райони  

Приоритет 1.4. Развитие на туризма 

Община Раковски провежда събития от културен, спортен и религиозен характер. 

Част от тях са: Международния кукерски фестивал „Кукуве“, Националния фолклорен 

фестивал „Слав Бойкин“,  Фестивал „Никола Ганчев“, Детски футболен турнир „Франц 

Коков“, ежегодни срещи на католическата общност.  Също така следва да бъдат 

споменати и местности „Чирпан Бунар“ И „Кисимови дупки“, на които може да бъде 

осъществяван и природен туризъм  

Мярка 1.4.1. Развитие на религиозен, спортен, културен и природен туризъм. 

Мярка 1.4.2. Развитие на стратегия способстваща популяризирането на Раковски 

като туристическа дестинация 

Мярка 1.4.3. Изграждане на наблюдателни кули за различни видове птици на 

защитена местност „Чирпан Бунар“  



Приоритет 1.5. Иновационнa и технологична политика  

Мярка 1.5.1 Стимулиране на иновационна МСП  

Мярка 1.5.2. Разширяване на мрежата за бизнес иновации и подкрепа за 

иновационни клъстери  

Мярка 1.5.3. Подкрепа на дейности за въвеждане на нови технологии, в т.ч. 

намаляване на ресурсната и енергийната ефективност 

1.6. Цифровизация на икономиката 

Като съществен проблем е отчетен изоставането в цифровизацията и развитието на 

ИКТ в Южен централен район. В ИТ сектора след столицата единствено Варна и 

Пловдив успяват да имат осезаем ръст в наетите в информационните технологии. В 

областта на дигитализацията планираните интервенции се насочват към:  Насърчаване 

на дигиталната трансформация на предприятията;  Подкрепа за подобряване достъпа 

на МСП до технологии, базирани на ИИ, изчислителен капацитет и облачни платформи. 

Според Националната програма за развитие „България 2030" направленията, в които 

ще бъдат насочени усилията, са: укрепване на връзката между науката и индустрията в 

страната за развитието на Индустрия 4.0 чрез създаването на фонд за финансиране на 

български проекти в областта на Индустрия 4.0 и изкуствения интелект и тестов център 

за изпробване/апробиране на технологии от Индустрия 4.0, както и за проектни 

предложения, кандидатствали по Рамкова програма „Хоризонт 2020" и получили Печат 

за високи постижения, но не са получили финансиране по програмата; ускорено 

интегриране на България в Европейски и международни програми, Чрез специални 

програми и целева финансова подкрепа бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС ще 

помогне за преодоляването на недостига на инвестиции в областта на цифровите 

технологии в ЕС, включително в отдалечените и селските райони. Той е насочен към 

справяне с цифровите предизвикателства — от изкуствения интелект до насърчаването 

на развитието на цифрови умения, от персонализираната медицина, базирана на 

суперкомпютри, до осигуряването на средства, с които ЕС да противодейства на 

кибератаките и киберпрестъпността. За целта Комисията предлага да бъде създадена 

нова програма „Цифрова Европа" (2021-2027). Инвестиции в сферата на цифровите 

технологии ще са възможни по четирите направления на бъдещия фонд Invest EU, по 

конкретно:  

Мярка 1.6.1. Инвестиции в цифровата инфраструктура 

Мярка 1.6.2 Цифрова трансформация на малките предприятия  

Мярка 1.6.3 Подкрепа на социалната икономика чрез цифрова трансформация.  



Мярка 1.6.4: Подкрепа за повишаване на квалификациите и за преквалификация на 

работната сила с цел подготвянето й за бъдещите предизвикателства, свързани с 

цифровизацията и автоматизацията.  

 ЦЕЛ 2. Социално развитие чрез подобряване на образователните, здравните и 

социалните услуги.  

Приоритет 2.1. Достъп до специализиран дългосрочна грижа и социални 

включване 

Община Раковски е изградила адекватна система от социални услуги приложима за 

територията ѝ нужда от трайна обезпеченост на социални услуги има, както за самотно 

живеещите възрастни хора, така и за насърчаване трудовите навици и включването на 

младежи.  

Мярка 2.1.1. Създаване на нови социални услуги за резидентна и нерезидентна 

грижа за възрастни хора  

Мярка 2.1.2. Създаване на съпътстващи специализирани, консултативни, 

медицински, здравно-социални услуги, за самотноживеещи възрастни  и лица със 

специални потребности 

Мярка 2.1.3 Насърчаване включването на млади хора и лица със специфични 

потребности към социални предприятия   

Мярка 2.1.4. Създаване на център за личностно развитие подпомагащ младите 

хора в Община Раковски.  

Мярка 2.1.5. Развиване на капацитета на вече изградените социални услуги  

Мярка 2.1.6. Създаване на нови социални услуги за деца със специфични 

потребности  

Мярка 2.1.7. Създаване на специализиран транспорт за хора в неравностойно 

положение 

Приоритет 2.2. Качествено образование  

Община Раковски е изградила мрежа от качествени учебни заведения в 

предучилищно, начално и основно образование. Липсва, адекватна инфраструктура. 

Въпреки опитите на общината да обхване всички деца в първи клас, все още те не са 

обхванати на 100%. По всичко личи и липсата на адекватно качество на средното 

образование. 

Мярка 2.2.1. Осигуряване достъпа до качествено предучилищно и училищно 

образование;  



Мярка 2.2.2. Изграждане на адекватна инфраструктура за образование;  

Мярка 2.2.3. Прилагане на ефективни мерки за включване на децата от уязвимите 

групи към образование  

Мярка 2.2.4 Постигане на гъвкавост на образователната система спрямо промените 

и изискванията на бизнеса и местните пазари на труда  

Мярка 2.2.5. Разширяването на дуалното обучение и увеличаване на 

възможностите за осъществяването му по различни професии, което да е съобразено с 

потребностите на бизнеса на регионално и местно ниво. 

Мярка 2.2.6. Инвecтициитe в ключoви yмeния, включително на компютърни и 

цифрови умения на човешките ресурси, което препятства широкото използване на ИКТ 

и базираните на тях услуги.  

Мярка 2.2.7. Прилагане на комплексна оценка на потребностите на базата на 

разработени модели за работа и провеждане на обучения на служители, 

професионалисти и др.  

Мярка 2.2.8. Осигуряване на условия за качествена заетост на трудоспособните 

лица;  

Мярка 2.2.9 Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, 

обучение и заетост  

Мярка 2.2.10: Подкрепа за бърз преход от училище и безработица към работа и 

успешно включване в активен икономически живот, в т.ч. чрез стажове, чиракуване, 

професионално, неформално и самостоятелно обучение и придобиване на умения. 

2.2.11. Изграждане на нова структура на средно училище предоставяща достъп до 

адекватно средно образование  

Приоритет 2.3. Подкрепа в културата 

Мярка 2.3.1. Маркетинг на дестинациите с акцент върху по-значими културни и 

природни атракции чрез обмен на ноу-хау и добри практики в областта на туризма. 

Мярка  

Мярка 2.3.2. Използване на интерактивни и смарт технологии, в т.ч. виртуална 

реалност, wi-fi осигуряване на обектите;  

Мярка 2.3.3. Поддръжка, възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата и селския ландшафт и др. 

Мярка 2.3.4. Подобряване на училищната спортна инфраструктура;  



Мярка 2.3.4. Поддържане на открити и закрити спортни площи за насърчаване на 

масовия спорт и провеждането на масови спортни събития 

Мярка 2.3.5. Създаване на музей на Община Раковски 

Мярка 2.3.6. Субсидиране на читалища  

Приоритет 2.4. Подкрепа в здравеопазването 

Мярка 2.4.1. Изграждане на допълнителен инфекциозен корпус към МБАЛ 

Раковски  

Мярка 2.4.2. Обновяване на остаряла медицинска техника в МБАЛ Раковски 

ЦЕЛ 3. Опазване и модернизация на околната среда и преодоляване на 

инфрастриктурни проблеми в общината 

През последните години, с оглед на влошаващата се обстановка в световен мащаб 

широка гласност бе дадена на въпроса с опазването на околната среда. През 

изминалия стратегически период община Раковски взе предвид редица мерки, по 

отношение намаляване на вредните емисии.  Всичко това, все още е недостатъчно нито 

на национално, нито на супранационално ниво. В този ред на мисли, вече се говори и 

за „Зелената сделка“ и други възможности, които се отварят пред общините, с цел 

гаранция за намаляването на вредните емисии и способстване за развитието на идеята 

за по-чиста околна среда.   

Приоритет 3.1. Развитие на енергийната ефективност 

Мярка 3.1.1. Насърчаване използването на ВЕИ 

Мярка 3.1.2. Подобряване ефективността на сградните инсталации  

Мярка 3.1.3. Подобряване на уличното и парковото осветление 

Приоритет 3.2. Защита от рискове за климатични промени и опазване на 

биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.1 Оптимизиране събирането и третирането на отпадъци и внедряване на 

съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране, 

компостиране на биоразградимите отпадъци, с цел повишаване на количествата 

рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба.  

Мярка 3.2.2. Изграждане на мониторингово наблюдение на завода за битови 

отпадъци.  

Мярка 3.2.3 Разработване и актуализиране на планове за управление на защитени 

територии и на защитени зони от Националната екологична мрежа.  



Мярка 3.2.4. Мониторинг, обхващащ защитените територии и зони, както и 

мониторингът извън тях, касаещ ценни, редки и защитени растителни и животински 

видове.  

Мярка 3.2.5: Разработването на планове за действие за застрашени животински и 

растителни видове, както и опазването, поддържането и възстановяването на 

местообитания и видове в района. 

Мярка 3.2.6. Създаване и актуализация на база данни за рискови зони, 

доизграждане на системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от 

наводнения, пожари. 

Мярка 3.2.7: Почистване на корита на реки и изграждане на защитни съоръжения, 

изследване на последиците от промените в климата;  

Мярка 3.2.8 Изграждане на съоръжения за борба с ерозията, залесяване на 

обезлесени участъци, устойчиво използване на земите и други. 

Мярка 3.2.9. Изграждане на общинска площадка за третиране на строителни 

отпадъци  

Мярка 3.2.10. Създаване на цифрова система за мониторинг на реките и язовирите 

Мярка 3.2.11. Създаване на мрежа от станции за мониторинг чистотата на въздуха в 

община Раковски  

Мярка 3.2.12. Изграждане на станции за електрически автомобили с цел опазване 

чистотата на въздуха  

Приоритет 3.3. Подобряване, модернизация и изграждане на нова 

инфраструктурата.  

Мярка 3.3.1: Модернизация, разширяване и изграждане на нова местната 

транспортна инфраструктура  

Мярка 3.3.2: Подобряване и модернизация на водоснабдяването, канализацията и 

пречистването на отпадните води   

Мярка 3.3.3.: Подобряване на електроснабдяването  

Мярка 3.3.4.: Подобряване и модернизация на социалната инфраструктура   

Мярка 3.3.5: Подобряване и модернизация на културната инфраструктура в 

общината   

Мярка 3.3.6.: Подобряване и модернизация на административни сгради  



Мярка 3.3.7. Подобряване, модернизация и изграждане на нови спортни 

съоръжения 

Мярка 3.3.8. Изграждане на център за личностно развитие, предприемачество и 

иновации 

Мярка 3.3.9. Подобряване, модернизация и изграждане на нова училищна и 

предучилищна инфраструктура 

Мярка 3.3.10. Подобряване, модернизация и изграждане на нова паркова и 

ландшафтна инфраструктура  

Мярка 3.3.11. Подобряване, модернизация и изграждане на специфична 

инфраструктура на територията на индустриална зона  

Мярка 3.3.12. Подобряване, модернизация и ремонт на язовири и язовирни стени  

Мярка 3.3.13. Изграждане на паркоместа по площадите с интелигентна система за 

паркиране 

Мярка 3.3.14. Развитие на системата за видеонаблюдение на територията на 

община Раковски 

ЦЕЛ 4. Подобряване на административния капацитет и повишаване на 

териториалното сътрудничество  

Приоритет 4.1. Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината  

Мярка 4.1.1. Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинска 

администрация Раковски  

Мярка 4.1.2. Повишаване квалификацията и уменията на служителите в общинска 

администрация Раковски  

Мярка 4.1.3. Подмяна на автопарка на община Раковски с електромобили. 

Мярка 4.1.4. По-чиста община  

Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства и международно 

сътрудничество  

   Мярка 4.2.1. Развитие на международно сътрудничество  

Мярка 4.2.2. Развитие на сътрудничество с местния бизнес 

Мярка 4.2.3. Развитие на сътрудничество с общини с общи интегрирани проекти.  

Мярка 4.2.4. Създаване и утвърждаване на партньорски връзки със съседните 

общини за съвместно участие в проекти  



 Така оформените цели и приоритети напълно съвпадат с разработената 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен район за 

развитие (ИТСРЮЦР), като изцяло покриват и допълват и описват и описват 

стратегическите подходи в унисон с местния капацитет. 

Целите и приоритети, които ПИРО си поставя са в унисон с НКПР и Стратегията 

„Европа 2030“, като не преповтарят дословно целите и приоритетите залегнали в двата 

документа. Развитието на целите и приоритетите е изцяло обославано от местните 

потенциали.  

 

III Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване 

на принципите на партньорство и осигуряване на информация и публичност.  

 

1. Изясняване на целта на принципите:  

 Партньорство и осигуряване на информация – Този принцип цели изграждането 

на взаимоспомагателни връзки между участниците в съответния проект. 

Характерна за принципа е максимата „Всекиму според възможностите!“ 

Партньорите участват в развитието на целта по такъв начин, че всеки от тях 

отговаря за съответният конкретен приоритет, който сам може да постигне, по 

такъв начин, че постигането на целта да не бъде провалено. Всеки от 

партньорите се задължава да даде цялата необходима информация на другата 

страна, за да бъде целта адекватно осъществена.  

 Публичност – Принципът гарантира възможност на всяка организация имаща 

сходство в мисленето да се причисли към осъществяването на съответната цел.  

2. Метод на идентифициране и вземане на решенията  

 Методът за идентифициране и вземане на решенията е „отдолу-нагоре“. За да 

бъде едно решение от полза на обществото, първо обществото следва да е усетило 

нуждата от вземането му. Методът цели най-тесния диалог с гражданското 

общество, бизнеса и НПО сектора в Община Раковски.  

3. Форми на участие. 

 За постигане на целите на Комуникационната стратегия се предвиждат 

конкретни мерки, в които да се включат както представители на идентифицираните 

заинтересовани страни, така и всички граждани с активна позиция по проблемите 

на общината:  



 Обществено обсъждане на проекта на ПИРО: Общинска администрация публикува 

на сайта си разработения проект на ПИРО. В едномесечен срок всички 

заинтересовани лица ще имат възможност да се запознаят детайлно с документа и 

да изпратят на посочен в публикацията мейл своите коментари и предложения. 

След изтичането на този срок, започва да тече нов едноседмичен срок, в който с 

нарочна заповед на Кмета на Община Раковски ще се определеи комисия, която да 

вземе отношение по допустимостта и целесъобразността на изпратените коментари 

и предложения. Комисията се задължава да включи допустимите и релевантни 

предложения в ПИРО и да върне мотивиран отговор на недопустимите и 

нецелесъобразни предложения.    

 Анкетно проучване – Проучването има за цел да установи нагласите на 

определени групи с оглед бъдещата стратегическа политика на Община Раковски. 

Сред анкетираните следва да бъдат представители на НПО сектора, културните 

институции, институциите предоставящи социална подкрепа,  здравните 

институции, образователните институции, кметове по населени места, кметски 

наместник.  

 Фокус групи; Приоритетите за развитие на общината, заложените мерки и проекти 

в ПИРО са обсъдени в тематични фокус групи, с участието на специалисти в 

конкретни направления: директори на детски градини, директори на училища, 

инфраструктурни специалисти, селскостопански производители, бизнес, кметове на 

села и кметски наместници, председатели на комисиите в Общински съвет и др. 

  Публична дискусия- Целта е да се предостави възможност на гражданите още 

веднъж да се включат във вземането на стратегическите решения за общината. 

Целта на Публичната дискусия е да бъде представен утвърденият и изготвен ПИРО. 

4. Комуникационна стратегия.  

 Цели на стратегията:  

 Фокусира вниманието си върху определянето на подходящи партньори и 

партньорски организации.  

 Търси диалогичност при развитие на стратегическите решения и прилаганите 

политики  

 Идентифицира заинтересовани страни към осъществяваните стратегии и 

прилагани политики  

 Привлича адекватните и компетентни органи и лица, които следва да участват в 

дискусиите 

 Осъществява мониторинг и контрол 

 Същинска стратегия 



Освен създаването, приемането и утвърждаването на ПИРО към ангажиментите 

на общинска администрация спада и даването на адекватната публичност на ПИРО. В 

това направление общинска администрация следва да идентифицира 

заинтересованите страни, да осъществи контакт с тях и да ги мотивира активно да 

участват в разработването и изпълнението на ПИРО.  

По този начин определеният метод на идентифициране и планиране на взетите 

решение ще бъде осъществен в най-пълна степен. С оглед на предишното твърдение 

ще бъдат изпълнени и най-точно и най-близко до гражданите целите и приоритетите 

на настоящия ПИРО. При провеждането на съответните форми на участие изцяло важат 

основните права на гражданите.  

Избраният метод за участие в идентифицирането и планирането на решение 

може да бъде реализиран по избран от идентифицирания партньор начин: 1. 

Присъствено, 2. Онлайн, 3. По телефона, 4. Писмено. 

Определянето и идентифицирането на заинтересованите страни и партньорски 

организации се определя по интереси, като важно и меродавно условие е съответната 

партньорска организация да работи или да развива дейност на територията на Община 

Раковски .  

С цел адекватност на разговора, след определянето на партньорската 

организация разговора се отнася до компетентен служител на общинска 

администрация, който има знанията и компетенциите за отговор и ресорния заместник 

кмет. По въпроси за общата стратегия и политика въпросът се отнася до Кмета на 

Община Раковски. 

Основно правило е, че при писмено подадено съобщение отговорът на 

компетентния служител следва да бъде писмен.  

5. Мониторинг и контрол  

Мониторингът и контрола на ПИРО се осъществява чрез ежегодни годишни 

доклади и последваща оценка след края на стратегическия период.  

ЧАСТ IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА 

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА НА 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ 

ОБЩИНИ  

 

1. Определение: Зона за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване 

на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие на 

възможностите за сътрудничество с други общини( за краткост по-долу Зона за 



прилагане на интегриран подход) е пространствено обособена територия с определена 

характеристика и състояние и физическа среда, социална и/или етническа структура на 

населението и характер и структура и характер и структура на основните фондове. 

Зоните за прилагане на интегриран подход се определят на базата на общи 

(идентични) характеристики на определена територия и/или общи проблеми или 

потенциали за развитие  

Зоните за въздействие могат да бъдат както части от територията на общината с 

конкретно функционално предназначение (например зони с преобладаващи 

административни/публични функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, 

за отдих и туризъм, зони с преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна 

дейност и т.н.), така и други специфични обособени територии с идентични 

характеристики или собствен потенциал за развитие (например зони с потенциал за 

коопериране със съседни общини). 

Зоната за въздействие се определя в границите на структурно обособена част от 

територията на общината, като конкретният й териториален обхват се съобразява и с 

разполагаемите финансови, времеви, технологически и кадрови ресурси и 

потенциални партньорства, достатъчни за реализация на идентифицираните за 

съответната зона интервенции. Зоните за въздействие, независимо от функционалното 

предназначение на тяхната територия, могат да бъдат два вида:  

 Градски зони за въздействие; 

 Други зони за въздействие със специфични характеристики.  

Градските зони за въздействие включват територии в урбанизираната градска 

част (в рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по 

обхват съседни територии, вкл. и извън строителните граници на града) или 

функционални градски зони, обслужващи градско-селските връзки. Градски зони за 

въздействие се определят само за градове, административни центрове на общини 

Другите зони за въздействие със специфични характеристики могат също да 

представляват градски по своята същност зони (т.е. да включват територии от 

урбанизирана градска част, градски покрайнини и функционални зони), но могат да се 

отнасят до всеки вид населено място или част от територията на общината, както и да 

включват части от съседни общини. 

2. Цел на определянето на Зони за интегриран подход:  

Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на 

максимален ефект с ограничените ресурси, с които разполагат общините. Това е 

особено необходимо за големите общини, при които изпълнението на отделни мерки 

в различни части от общината без ясна обвързаност между тях представлява само 



временно задоволяване на конкретна нужда, но не оказва въздействие върху 

цялостното развитие. Определянето на приоритетни зони за въздействие не 

ограничава инвестициите в териториите, които са извън тези зони, а е отражение на 

идентифицираните при анализа територии с най-голям специфичен потенциал за 

развитие. Приоритетните зони следва да бъдат с ограничен брой и така подбрани, че 

тяхното развитие да може в най-голяма степен да повлияе върху развитието на цялата 

община. Размерът на конкретната зона не се ограничава като площ, но за по-голяма по 

размер зона, са необходими по-силни мотиви и доказателства за необходимостта от 

обхващането на съответната територия, включена в обхвата на зоната. 

3. Подбор:  

Подборът на приоритетните зони за въздействие следва да бъде добре 

обоснован и базиран на реални данни и проучвания за съответната територия, а в 

плана следва да бъдат ясно описани характеристиките, проблемите и потенциалите на 

всяка зона, както и аргументите, въз основа на които съответната зона е определена 

като приоритетна за развитие. С цел засилване на обосновката и аргументация на 

възприетия подход на приоритизация на зоните за въздействие в плана следва да се 

съдържа подходящ графичен материал (карти, схеми и др.), онагледяващ 

идентифицираните приоритетни зони на въздействие, включително разположението 

им в рамките на общата територия на общината. Приоритетните градски зони за 

въздействие (за общините, за които са били определени такива) следва да бъдат 

обозначени по подходящ начин (например цветово), за да могат да бъдат 

разграничени от другите приоритетни зони със специфични характеристики в 

общината. 

4. Зони за интегриран подход на територията на община Раковски: 

 Зони за интегриран подход от градски тип:  

 Зони с похабена, износена или липсваща пътна инфраструктура 

Развитието на тези зони ще спомогне за повишаване стандарта на живот в 

съответните територии, което ще доведе до изпълнението на целите и приоритетите 

свързани с модернизирането на транспортната инфраструктура и по конкретно на 

мярка 3.3.1. Модернизация на транспортната инфраструктура.  

 Зони за отдих  

 

Парковите пространства в града са притегателен център за голяма част от 

гражданите на цялата община. Наличието и създаването на повече такива пространства 

ще способства повишаването на стандарта на живот в цялата община.  

 Зони за култура 



 Към момента читалищата в града се помещават в сгради, собственост на 

Община Раковски, които се управляват от тях с договор за управление. 

 НЧ „Св. Св. Кирил и Методий се помещава в отделна сграда, която представлява 

двуетажна сграда. На първия етаж се помещават конфернтна зала с капацитет – 50 

човека; Обредна зала с капацитет 100 човека; Зрителна зала с капацитет 400 човека с 

прилежащите към нея гримьорни и теристорно помещение; Репетиционна зала с 

капацитет 100 човека и две складови помещения. На втория етаж от сградата се 

помещават Библиотеката с капацитет от 20 човека; Офис на секретаря на читалището; 

Балкон в зрителната зала с капацитет от 100 човека и музейно помещение. Към 

сградата съществъва и индивидуално помещение, което се отдава под наем и служи за 

база за частни уроци по английски език.  

 НЧ „Петър Богдан Бакшев“ се помещава на целия трети етаж от сграда, част от 

която е собственост на Община Раковски. Читалището разполага с два кабинета и 

голяма зала, която се използва за библиотека.  

 С оглед на постигнатата инфраструктурна обезпеченост на залите и кабинетите 

читалищата и зоните за култура имат нужда от обезпечаване на организираните от тях 

културно масови мероприятия. Всичко това ще повдигне културния живот и духа на 

гражданите на община Раковски.  

 Образователни институции:  

ОУ „Христо Смирнаненски“, ОУ „Христо Ботев“ и ПГ „Петър Парчевич“ 

представляват двете основни училища и гимназията в гр. Раковски. Откъм 

инфраструктурна обезпеченост, сградите са санирани и със сменена дограма. И трите 

сгради са газифицирани и нямат проблем с отоплението през зимата. Стимулът, от 

който имат нужда са ресурси за реализация и развитие на учителския и ученически 

капацитет в тях.   

Важно за отбелязване е, че поради липсата на класни стаи в ОУ „Христо Ботев“ 

беше изградена, а в ОУ „Христо Смирненски“ предстои да се изгради нова сграда, 

която да обхване капацитета на децата.     

 Други зони за интегриран подход  

 Индустриална зона Раковски – първостепенна зона 

Индустриалната зона е част от икономическия клъстер ТИЗ и обхваща …. дка. От 

Община Раковски. В индустриална зона Раковски работят над 5000 работници от 

Община Раковски и околните общини. Общините за които индустриална зона Раковски 

е притегателен център се простират от община Чирпан до община Пазарджик 

включително.  

 Защитена местност „Чирпан Бунар“ 



 Защитената местност попада частично в Община Раковски и частично в Община 

Братя Даскалови и представлява карстов извор. На местността би могла да бъде 

обособено кътче за отдих, където местните жители да реализират своите излети и то да 

стане притегателен център за други туристи.  

 Образователни и културни институции  

С. Белозем е най-голямото село в Община Раковски и едно от най-големите села в 

национален мащаб. Селото е европейско село на Белия щъркел.  

Част от урбанизирания пейзаж на селото са НЧ „Просвета“, ОУ „Гео Милев и 

Професионалната гимназия по селско стопанство. 

Откъм инфрастуктурна гледна точка и двете училища са адекватно пригодено за 

образователната действителност. Предстои финализирането на спортно съоръжение в 

ОУ „Гео Милев“, което ще може да се ползва и от гражданите след приключването на 

учебните часове.  

НЧ „Просвета“ се помещава в сграда собственост на Община Раковски, която има 

нужда от мащабен ремонт, както външен, така и вътрешен.  

Битността на жителите на село Белозем ги определя като културната столица на 

Община Раковски. Там се случват множество културни фестивали и а това 

инфраструктурата следва да бъде на ниво. 

С. Стряма е второто по големина село в Община Раковски.  

Една от големите сгради в селото е ОУ „Отец Паисий“, което е сравнително добре 

оборудвана и адекватна за учебния процес сграда. Сградата е санирана и със сменена 

дограма. Инфраструктурата предразполага адекватния учебен процес. Развитието на 

учебния процес неминуемо следва и развитието на учителския персонал и учениците.  

С. Чалъкови  

- Училище. Сградата е стара и има нужда от ремонт и заздравяване 

С. Болярино  

- Читалище – сградата е стара и има нужда от ремонта на покрива, който не е по 

силите на Община Раковски  

С. Шишманци 

- Училище  

- Читалище 

- Всички пътища свързващи селата с града 



 

V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход 

1. Анализ на състоянието на българските региони. Нужда от промяна в подхода. 

Задълбочаване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия:  

 Засилване на контраста в развитието на столицата София и другите големи 

градове в страната спрямо по-малките градове и периферните райони  

 Неравномерно разпределение на населението по територията на страната – 

засилена миграция  

 Песимистична прогноза относно демографската ситуация  

 Българските региони – на последни места в ЕС по ключови показатели (напр. 

БВП, продължителност на живота, регионална конкурентоспособност, иновации и др.) 

Интегрираното териториално развитие има за цел, ЦЕЛ 5 на ЕС: Европа по-близо до 

гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, 

селските и крайбрежните райони и на местните инициативи.  

2. Характеристики на нов интегриран подход при изработване и реализация на 

ПИРО:  

 Подготовка на ПИРО: чрез интегриран процес на планиране, включващ всички 

нива на управление и секторни политики, на базата на съществуващи стратегически 

документи за развитие на местно ниво и при интегриране в тях на национални, 

регионални и секторни политики. Приемане на стратегията като „жив документ“, обект 

на ревизиране за максимизиране на потенциала за развитие. Фокус върху бъдещото 

изпълнение на фаза планиране.  

 Изпълнение на ПИРО: определяне на: аналитична рамка; административна и 

управленска структура; връзка с приоритетите и индикаторите на Оперативните 

програми (ОП); план за действие за реализацията на проектите (също обект на 

ревизиране).  

 Съгласуваност на стратегията с Оперативните програми: оценка както на ПИРО, 

така и на проектите в него, чрез критерии за подбор оценяващи, както приноса към 

изпълнение на целите в ПИРО, така и към ОП. Проследяване на други реализирани 

проекти на територията и оценка на приноса им към целите.  

 Реализация на проектите: определяне на: времеви график; критерии за 

ревизиране на проектите.  



 Сътрудничество между УО и месните власти: ясни критерии за избор на местни 

власти за реализация на ПИРО; въвличане на местните власти в подготовката на ОП 

чрез постоянна работна група или координационен механизъм. Своевременна 

подготовка и краен срок за одобряване на стратегии. Дейности по развитие и 

укрепване на капацитета, както на УО така и на местните власти, чрез техническа 

помощ. Създаване и координиране на регионални и национална мрежа по обмен на 

практики.  

Оперативна програма „Развитие на регионите“  

ПРИОРИТЕТ 1.: Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и 

екологично развитие, културното наследство и сигурността в градските райони. 

Насочен е към 10 големи общини- Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, 

Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград, които са обособени в 4 клъстера, по 

райони от ниво 2 и при отчитане на функционалните връзки между тях.  

ПРИОРИТЕТ 2.: Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и 

екологично развитие на местно равнище, културното наследство и сигурността, 

включително за селските и крайбрежните райони Ще обхваща 40 градски общини от 6-

те района на ниво 2, в които има населени места над 15 000 жители. Отново на база 4 

критерия, за всеки от районите от ниво 2 ще има отделен регионален бюджет. 52% от 

бюджета на Приоритета ще е за Северна България. Процесът по подготовка и 

изпълнение на интегрираните териториални инвестиции включва следните стъпки:  

1. Делегиране на отговорности към 6-те Регионални съвети за развитие (РСР), 

предмет на изменение на Закона за управление на средствата от ЕСИФ.  

2. Разработване и одобрение на интегрирани териториални стратегии за 

развитие на регионите от ниво NUTS 2. 

3. Създаване на партньорство, подписване на партньорско споразумение и 

подаване на концепция за ИТИ в ИСУН.  

4. Публични обсъждания за осигуряване на обществена подкрепа и повишаване 

на осведомеността на обществеността относно планираните дейности в рамките на 

представените концепции за ИТИ (предвидени са конкретна процедура и 

инструменти).  

5. Избор на концепции за ИТИ от експертното звено на РСР (предвидена е 

конкретна процедура).  

6. Одобрение на концепциите за ИТИ от членовете на РСР (предвидена е 

конкретна процедура).  



7. Подписване на общо рамково споразумение между партньорството и 

съответните УО (предмет на процедура между УО-и).  

8. Подаване на детайлизираните проектни предложения от партньорството и 

оценка от съответните УО (всеки УО оценява съответния проект, част от концепцията за 

ИТИ, попадащ в обхвата на неговата оперативна програма). 

9. Подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на 

проектите, които са част от концепцията за ИТИ (всеки УО подписва отделен договор за 

безвъзмездна финансова помощ за съответния проект, попадащ в обхвата на неговата 

оперативна програма).  

10. Цялостна координация на процеса по време на фазата на изпълнение от УО 

на ОПРР, предмет на изменение на Закона за управление на средствата от ЕСИФ.  

11. Цялостна координация на изпълнението на споразумението за партньорство 

по време на фазата на изпълнение от водещия партньор.  

За всеки от регионите от ниво NUTS 2 се предвижда отделен индикативен 

бюджетен пакет. Всички оперативни програми, участващи в интегрирания 

териториален подход, ще допринесат за отделните пакети и в тази връзка ще бъде 

приложена специфична методология за разпределение на наличните средства между 

регионите.  

Методиката включва 3 общи: 

 Население - тежест 15%;  

 Територия - тежест 15%  

 Брутна добавена стойност - тежест 20%. и  

1 конкретен индикатор, който отчита естеството на подкрепата по съответната 

програма.: Използваните специфични индикатори (индикатор 4) с тежест 50% за 

различните оперативни програми са: 

  ОП „Развитие на регионите“ – инфраструктура; 

  ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - иновации; 

  ОП „Наука и образование“ - висше образование и обучение през целия живот;  

  ОП „Развитие на човешките ресурси“ - ефективност на пазара на труда;  

  ОП „Електронно управление“ – институции;  

  ОП „Околна среда“ - дял на населението (%), свързано със системите за 

събиране и пречистване на отпадни води.  

Видовете мерки, които могат да бъдат подкрепени по линия на ОПРР, са в 

следните области:  

 Здравна и социална инфраструктура, включително детски ясли; 



 Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше 

образование, включително детски градини и професионално обучение;  

 Културна инфраструктура;  

 Спортна инфраструктура;  

 Жилищно настаняване, включително обновяване на квартали/специфични 

територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически 

характеристики;  

 Енергийна ефективност, включително обновяване на жилищния фонд и 

кръгова икономика;  

 Инвестиции за устойчива мобилност и функционални зони и всички видове 

мерки за пътна безопасност, включително превенция и повишаване на 

осведомеността;  

 Цифрова и безопасна транспортна свързаност;  

 Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктурa;  

 Мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции 

в индустриални зони или друга инфраструктура за развитие на икономически 

дейности и подкрепа за иновации и развитие на МСП);  

 Туризъм;  

 Културно-историческо наследствo; 

 Други действия, допустими по ЕФРР и идентифицирани въз основа на подхода 

„отдолу-нагоре“, при спазване на ясна процедура за демаркация с други 

оперативни програми. 

 Хоризонтална и задължителна мярка за всички изброени по-горе видове 

интервенции ще бъде осигуряване на достъпна физическа среда за хората с 

увреждания в съответствие с изискванията на националното законодателство. В 

допълнение, в случай на ново строителство или обновяване на сграда, изпълнението 

на всички необходими мерки за енергийна ефективност също ще бъде задължително 

изискване. 

 Подходящата демаркация и допълняемост между оперативните програми и 

липсата на двойно финансиране ще бъде подсигурено на нивото на предварителен 

подбор на концепциите за ИТИ в регионалните съвети за развитие и допълнително по 

време на процеса на подбор на проекти, изпълняван от всеки един УО преди 

подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ с бенефициентите.  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  

ПРИОРИТЕТ 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“  

СЦ 1. Подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсещи 

работа, и по-специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на 



неактивните лица, като се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика: 

Подкрепа за активни мерки за достъп до пазара на труда, като:  

 Включване на безработни и неактивни лица, включително младежи в 

обучения, стажуване и чиракуване, субсидирана заетост;  

 Идентифициране, активиране, оценка на способностите и стимулиране на 

неактивни лица за включване на пазара на труда;  

 Подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика; 

 „Пакети“ за мобилност за завръщане на лица от чужбина чрез осигуряване на 

стимули и мерки за трудова мобилност, в т.ч. транспорт в населени места, в 

които липсва ежедневен обществен транспорт;  

 Стимулиране на работодателите за разкриване на работни места на първичния 

пазар и предоставяне на стимули за насърчаване на заетостта на целеви групи 

със специфични потребности, вкл. рано пенсионирани лица, образовани 

младежи от ромската общност, граждани от трети страни, участници с произход 

от други държави, в т.ч. чрез финансиране на менторство и наставничество;  

 Подкрепа за развитието на социални предприятия на местно ниво  

СЦ 3. Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър баланс 

м/у професионалния и личния живот, включително достъп до грижи за деца, 

здравословна и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здравето, 

адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените и 

активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве.  

 

Съдържа две подцели, както следва:  

СЦ 3.1. Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър баланс 

между професионалния и личния живот, включително достъп до грижи за деца.  

Подкрепа за:  

 Практики, насърчаващи професионалната и географската мобилност на 

родителите; 

 Насърчаване на участието на жените на пазара на труда; 

 Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, недискриминацията 

и ненасилието на работното място; 

 Практики за подкрепа на самотните и многодетни родители и улесняване 

достъпа им до пазара на труда и кариерното им развитие.  

СЦ 3.2. Здравословна и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете 

за здравето, адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените и активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве.  



Подкрепа за: 

 Адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за здравето;  

 Развитие на секторни, регионални и фирмени стратегии и мерки за управление 

във връзка с възрастта; 

 Обучение на работодателите в подкрепа на развитие на сферата на КСО 

дейности;  

 Насърчаване на работодателите да подобряват работната среда;  

 Насърчаване участието на по-възрастното население в пазара на труда;  

 Подкрепа за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве. 

 

ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“  

СЦ 4. Насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите 

възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като 

се вземат предвид цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и 

изискванията за нови умения, улесняването на преходите в професионалното развитие 

и насърчаването на професионалната мобилност  

Подкрепа за:  

 Повишаване квалификацията и преквалификацията на заети лица;  

 Осигуряване на гъвкави възможности за обучения, усъвършенстване и 

преквалифициране, включително обучения на работното място;  

 Подкрепа за създаване на благоприятна среда за учене през целия живот;  

 Дейности по насърчаване на професионалната мобилност;  

 Подкрепа за повишаване на професионалния капацитет на обучаващите се 

специализанти в системата на здравеопазването за придобиване на специфични 

за този сектор умения;  

 Обучения, предназначени за предприемачи и служители на различни 

управленски нива за придобиване на бизнес умения по оперативен 

мениджмънт и др.  

ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“  

СЦ 1.Поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на 

равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа  

Подкрепа за:  

 Разработване на мерки за активно приобщаване с цел подобряване на 

пригодността за заетост на уязвимите групи чрез интегрирана подкрепа и 

индивидуализиран подход – рехабилитация, обучение, включване в заетост, др.;  



 Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, чрез 

интегрирани услуги като семейно консултиране, ранно детско развитие и др.;  

 Подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания и на други 

уязвими групи чрез предоставяне на комплексни услуги, вкл. към техните 

семейства;  

 Специализирани подкрепящи мерки на работните места за хората с 

увреждания чрез компенсация в случаите на по-ниска производителност на 

труда и/или изключително натоварване на работодателя, вкл. менторство, 

наставничество;  

 Надграждане на капацитета на работодателите за работа с хора с увреждания. 

СЦ 2. Подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и 

достъпни услуги; модернизиране на системите за социална закрила, включително 

насърчаване на достъпа до социална закрила; подобряване на достъпността, 

ефективността и устойчивостта на системите на здравеопазване и на услугите за 

полагане на дългосрочни грижи  

Подкрепа за:  

 Подобряване на достъпа на уязвимите групи, включително на ромите, до 

специализирани и общодостъпни услуги;  

 Предоставяне на подкрепа в семейството и общността, превантивни и 

подкрепящи услуги за деца и осигуряване на достъп до дългосрочни грижи 

(включително и инфраструктура);  

 Модернизиране на системите за социална закрила, инвестиции за 

подобряване на достъпността на хората с увреждания;  

 Подкрепа за заетите в сферата на закрила на детето;  

 Услуги за пострадали от насилие, вкл. превенция и др.  

ПРИОРИТЕТ 3 „Териториални инвестиции“  

СЦ 1. Подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсещи 

работа, и по-специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на 

неактивните лица, като се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика  

Подкрепа за:  

 Включване на безработни младежи в мерки за осигуряване на преход от 

образование към заетост и на първа работа;  

 Предоставяне на обучения, включващи функционална грамотност, 

професионални умения, ключови компетентности, дигитална компетентност, 

обучение чрез работа и др;  

 Обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация 

за безработни и неактивни лица;  



 Мерки за насърчаване на мобилност на работната сила, особено в населени 

места, в които липсва ежедневен обществен транспорт;  

 Дейности за подкрепа за развитието на социални предприятия на местно ниво 

за създаване на устойчиви работни места;  

 Подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост.  

СЦ 2. Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър баланс 

м/у професионалния и личния живот, включително достъп до грижи за деца, 

здравословна и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здравето, 

адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените и 

активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве.  

Съдържа две подцели, както следва:  

СЦ 2.1. Насърчаване на балансирано участие на жените на пазара на труда, 

равенство и по-добър баланс м/у професионалния и личния живот, включително чрез 

достъп до грижи за деца. 

Подкрепа за:  

 Подкрепа и насърчаване на гъвкави форми на работа и иновативни форми на 

организация на труда;  

 Практики, насърчаващи професионалната и географската мобилност на лица и 

членове на техните семейства; 

 Подкрепа на самотните и многодетни родители и за хората, полагащи грижи за 

зависими членове на техните семейства, за улесняване достъпа им до заетост и 

кариерното им развитие.  

СЦ 2.2. Насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените, на активния живот на възрастните хора и 

остаряването в добро здраве и на здравословната и добре приспособена работна 

среда, отчитаща рисковете за здравето  

Подкрепа за:  

 Адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за здравето;  

 Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените; реакция при криза;  

 Насърчаване на работодателите да подобрят работната среда, вкл. и гъвкави 

и/или иновативни форми на организация на работното време, съгласно местни 

териториални специфики.  

СЦ 3. Насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите 

възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като 

се вземат предвид цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и 



изискванията за нови умения, улесняването на преходите в професионалното развитие 

и насърчаването на професионалната мобилност  

Подкрепа за:  

 Повишаване на квалификацията и преквалификация на заети лица;  

 Осигуряване на гъвкави възможности за обучения;  

 Дейности по насърчаване на професионалната мобилност и привличане на 

необходима работна сила към регионите;  

 Обучения за придобиване на базови дигитални умения за ползване на услуги 

във връзка с установени местни потребности.  

СЦ 4. Насърчаване на социално-икономическата интеграция на граждани 

натрети държави и на маргинализирани общности, като например ромите  

Подкрепа за:  

 Включване в заетост, вкл. субсидирана заетост;  

 Предоставяне на обучения, включително обучение чрез работа, стажуване или 

чиракуване;  

 Обучения за придобиване на базови умения по различни професии;  

 Подкрепа на самотните и многодетни родители и улесняване достъпа им до 

услуги;  

 Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, чрез 

интегрирани услуги като семейно консултиране, семейното планиране и 

отговорно родителство, услуги за ранно детско развитие, формиране на 

родителски умения; превенция на изоставянето на деца и др.;  

 Предоставяне на подкрепа с цел подобряване достъпа до здравни услуги и 

здравна профилактика;  

 Достъп до социални услуги и развитие на социални умения. Целеви групи: 

Лица, живеещи в маргинализирани общности   

СЦ 5. Поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на 

равните възможности и активното участие и подобрата пригодност за работа  

Подкрепа за: 

 Разработване на мерки за активно приобщаване с цел подобряване на 

пригодността за заетост на уязвимите групи, вкл. и техните семейства, както и 

предоставяне на комплексни услуги с цел достъп до заетост;  

 Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, чрез 

интегрирани услуги като семейно консултиране, ранно детско развитие и др.;  

 Предоставяне на интегрирана подкрепа (посредничество за заетост, 

квалификация, преквалификация, дейности за достъп до социални услуги, 



образование и здравеопазване);  

 Специализирани подкрепящи мерки на работните места за хората с 

увреждания.  

СЦ 6. Подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и 

достъпни услуги; модернизиране на системите за социална закрила, включително 

насърчаване на достъпа до социална закрила; подобряване на достъпността, 

ефективността и устойчивостта на системите на здравеопазване и на услугите за 

полагане на дългосрочни грижи  

Подкрепа за:  

 Предоставяне на подкрепа в семейството и общността;  

 Социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и в 

общността за хора с увреждания, възрастни хора и хора в невъзможност за 

самообслужване;  

 Подкрепа на родителите на деца с трайни увреждания, семействата и лицата, 

които полагат грижа в домашна среда за пълнолетни лица с трайни увреждания 

в невъзможност за самообслужване;  

 Подкрепа и обучение на членове на семейството, които полагат неформална 

грижа в домашна среда за лица с трайни увреждания и за лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване;  

 Подкрепа за придобиване на трудови умения;  

Оперативна програма „Наука и образование“ за периода 2021 – 2027 година 

ПРИОРИТЕТ 1 „Качествено и приобщаващо предучилищно и училищно 

образование“  

Допустими мерки:  

 Разширяване обхвата на предучилищното и начално образование, чрез 

подкрепа за механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст (чрез включване на медиатори, 

проследяване при пътуване и миграция на упражняването на правото на децата 

на задължително образование и др.);  

 Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното 

образование (чрез осигуряване на допълнителни психолози и др. специалисти, 

ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения и 

др.);  

 Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното 

образование (чрез повишаване на капацитета и уменията на педагогическите и 

непедагогическите специалисти и др.);  



 Подкрепа за талантливи деца и ученици с изявени дарби;  

 Модернизиране на учебните програми и съдържание (чрез въвеждане на 

компетентностния модел, както и подготовка на индивидуални учебни планове 

и на индивидуалните учебни програми на ученици със специални 

образователни потребности и на ученици с изявени дарби);  

 Дигитална трансформация на училищното образование, в т.ч. 

професионалното образование и обучение;  

 Мобилност и проходимост в отделните етапи на образование;  

 Подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни класни стаи и 

иновативни училища;  

 Превенция и предотвратяване на тормоза и намаляване агресията в 

училищата;  

 Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на 

демографски, социални и културни бариери;  

 Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, 

превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията;  

 Достъп на уязвими групи до висше образование.  

Операции от стратегическо значение:  

1. Разширяване обхвата на предучилищното и начално образование, чрез 

подкрепа за механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст;  

2. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното 

образование;  

3. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното 

образование;  

4. Подкрепа за талантливи деца и ученици с изявени дарби;  

5.Модернизиране на учебните програми и съдържание, чрез въвеждане на 

компетентностния модел, както и подготовка на индивидуални учебни планове 

и на индивидуалните учебни програми на ученици със специални 

образователни потребности и на ученици с изявени дарби;  

6. Мобилност и проходимост в отделните етапи на образование;  

7. Дигитална трансформация на училищното образование. Предвижда се 

операциите от стратегическо значение да бъдат реализирани като дългосрочни 

операции със системен ефект под координацията на Министерство на 

образованието и науката. За тях ще бъде предвиден специфичен план за оценка 

и мониторинг, позволяващ оценка на въздействието в хода на изпълнение и ще 

бъде заложен гъвкав механизъм на актуализация, в зависимост от резултатите 

от оценките и мониторинга. Целеви групи: деца, ученици, младежи, възрастни 

извън задължителната училищна възраст, родители, учители, педагогически 



специалисти и друг персонал. Участниците в образователния процес, 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

общини, деца и ученици с пропуски в усвояването на учебния материал, деца и 

ученици в риск от отпадане от образователната система, родители на деца от 

уязвими групи, лица преждевременно напуснали училище и др.  

Принос към териториалния подход: чрез операции: Създаване на условия за 

достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни 

бариери и Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, 

превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията.  

Бюджет: финансиране от ЕСФ+. 44.71% от бюджета (ЕС) на ОПНО.  

За териториалния подход- 2.06% от бюджета (ЕС) на ОПНО. 

ПРИОРИТЕТ 2 „Подобряване на връзка на образованието с пазара на труда“  

Допустими мерки:  

 Дейности в подкрепа на ПОО на национално ниво (чрез създаване на 

рейтингова система на професионалното образование и обучение; създаване на 

информационни портали на секторен и регионален принцип, включващи 

информация за ориентиране към определени професии, данни за развитие на 

пазара на труда по сектори и региони, профили на предприятия и пр.; 

изграждане/поддържане на платформи и бази-данни за осъществяване на 

връзка между бизнес и образование за реализиране на стажове и практики на 

национално, регионално, местно и секторно ниво и др.);  

 Дейности в подкрепа на ПОО на регионално ниво (чрез разработване, тестване 

и реализиране на информационни и комуникационни стратегии и програми на 

териториално ниво; насърчителни мерки, в т.ч. стипендии и осигуряване на 

общежития за ориентиране на младите хора към приоритетни, важни за 

икономиката професии; ранно кариерно и професионално ориентиране към 

професии, характерни за тенденциите в развитието на регионалната икономика 

с участието на бизнеса; създаване на контролен механизъм за партньорска 

„оценка на качеството“ на ПОО и системи за проследяване на реализацията и 

получаване на обратната връзка от страна на работодателите; подкрепа за 

практическото обучение на учениците от професионалните гимназии; засилване 

на практическото обучение и допълнителната професионална подготовка в 

образователните институции, чрез подкрепа за учебно тренировъчни фирми и 

доставка на специализирано оборудване и материали за ПОО и др.);  

 Развитие на дуалната система на обучение (чрез допълнителна професионална 

подготовка, информационни кампании, създаване на мрежи, разработване на 

рамка и методология и провеждане на обучения, обучения на преподаватели и 

наставници, подготовка на учебно съдържание адекватно на нуждите на 



бизнеса учебно съдържание, доставка на специализирано оборудване, 

кариерно ориентиране и пробно стажуване; споделяне на опит);  

 Ограмотяване на възрастни;  

 Валидиране на знания, умения и компетентности;  

 Преход към дуална форма на обучение във висшето образование;  

 Кариерно ориентиране на студентите, и професионална подготовка;  

 Обновяване и модернизация на учебни програми в приоритетни 

професионални направления, в партньорство с бизнеса, в съответствие с 

нуждите на пазара на труда и чрез въвеждане на компетентностен модел и 

развитие на Т-образни умения и развитие на творчески и универсални умения;  

 Мобилност и синергия с Еразъм+ и Хоризонт Европа;  

 Студентски кредити.  

Операции от стратегическо значение:  

Дейности в подкрепа на ПОО на национално ниво и Преход към дуална форма 

на обучение във висшето образование ще се реализират като дългосрочни операции от 

стратегическо значение, изпълнявани на централно ниво с включен план и специфични 

мерки за информация и публичност, мониторинг и оценка.  

Целеви групи: ученици, педагогически специалисти, преподаватели във висшето 

образование; Висши училища и акредитирани за преподавателска дейност научни 

организации; студенти и докторанти; МОН, НАОА; Работодатели, в т.ч. национално 

представителните организации на работодателите и на работниците и служителите; 

общини.  

Принос към териториалния подход: Планира се дейностите, насочени към: - 

Подкрепа на ПОО на регионално ниво; - Развитие на дуалната система на обучение; - 

Ограмотяване на възрастни; - Валидиране на знания, умения и компетентности, да 

бъдат реализирани на териториално ниво, чрез подходът на Интегрирани 

териториални инвестиции (ИТИ).  

Бюджет: финансиране от ЕСФ+. 24.07% от бюджета (ЕС) на ОПНО.  

За териториалния подход- 8.25% от бюджета (ЕС) на ОПНО.  

ПРИОРИТЕТ 3 „Научна инфраструктура и приложни изследвания“  

Допустими мерки:  

Направление А: „Научна инфраструктура в стратегически определени научни 

центрове“ със следните действия:  

 Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и оборудване, в 

т.ч. ИКТ свързаност и съпътстващата инфраструктура в стратегически 



определени научни центрове за върхови постижения и центрове за 

компетентност;  

 Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания (TRL 3-6), 

включително чрез привличане на млади учени и международно утвърдени 

висококвалифицирани учени, за стратегически определени научни центрове за 

върхови постижения и центрове за компетентност;  

 Интернационализация на научните изследвания в стратегически определени 

научни центрове за върхови постижения и центрове за компетентност;  

 Разпространение и трансфер на научни резултати в стратегически определени 

научни центрове за върхови постижения и центрове за компетентност;  

 Подкрепа за високотехнологични стартиращи предприятия на подкрепените 

стратегически определени научни центрове за върхови постижения и центрове 

за компетентност.  

Направление Б: „ Приложни научни изследвания“ със следните видове 

действия:  

 Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания (TRL 3-6), 

включително чрез привличане на млади учени и международно утвърдени 

висококвалифицирани учени.  

 Интернационализация на научните изследвания;  

 Разпространение и трансфер на научни резултати;  

 Подкрепа за високотехнологични стартиращи предприятия.  

Направление В: „Синергия с РП „Хоризонт Европа“ със следните видове 

действия:  

 Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и оборудване, в 

т.ч. съпътстващата инфраструктура в одобрени проекти по направление 

"SharingExcellence" на Хоризонт Европа;  

 Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания (TRL 3-6), 

включително чрез привличане на млади учени и международно утвърдени 

висококвалифицирани учени за проекти по стълб II на Хоризонт Европа, 

получили печат за високи постижения; 

 Интернационализация на научните изследвания за проекти по стълб II на 

Хоризонт Европа, получили печат за високи постижения;  

 Разпространение и трансфер на научни резултати за проекти по стълб II на 

Хоризонт Европа, получили печат за високи постижения.  

Операция от стратегическо значение: Модернизиране на 

научноизследователската инфраструктура и оборудване, в т.ч. ИТ свързаност и 

съпътстващата инфраструктура в стратегически определени научни центрове за 

върхови постижения и центрове за компетентност.  



Предвижда се финансирането да се осъществи, чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ на Центрове за върхови постижения и центрове за 

компетентност, които са включени в Националната пътна карта за научна 

инфраструктура и които са функционално оперативни, т. е. имат ясна и жизнена 

институционално-организационна структура.  

Целеви групи: изследователи в научни организации, преподаватели в 

университети, докторанти, пост докторанти, млади учени, студенти, представители на 

бизнеса.  

Бюджет: финансиране от ЕФРР. 28.26% от бюджета (ЕС) на ОПНО  

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2021-

2027 година  

Програмна стратегия: Програмата за иновации и конкурентоспособност за 

периода 2021-2027 г. (ПИК) е пряко насочена към постигането на интелигентен и 

устойчив растеж на българската икономика, осъществяване на индустриална и 

иновационна трансформация. Програмата ще е и в отговор на Съобщението на ЕК за 

Европейската зелена сделка. То цели трансформиране на ЕС към проспериращо 

общество, с модерна и ресурсно ефективна, конкурентоспособна икономика при 

нулеви нетни емисии до 2050 г. и при гарантиране на икономически растеж с 

намаляващи количества отпадъци или продукти/услуги, произвеждани с по-малко 

вложени първични материали и ресурси.  

Описание на приоритетите:  

ПРИОРИТЕТ 1: „Иновации и растеж“ СЦ 1. Засилване на капацитета за научни 

изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии:  

Индикативни групи дейности за подкрепа:  

1) Развитие на иновационната екосистема, с акцент развитие на регионалните 

иновационни екосистеми:  

 Стимулиране на сътрудничеството между научноизследователските 

институции и индустрията за засилване на технологичния трансфер и 

комерсиализацията на резултатите от съвместната работа;  

 Подкрепа за предприятия и клъстерни обединения за участие в 

междурегионални партньорства, мрежи и платформи за сътрудничество;  

 Подкрепа за изграждане и развитие на научно-изследователска и иновационна 

инфраструктура в полза на предприятията на база отчетени нужди и потенциал 

за развитие;  

 Интернационализация на иновационния процес, вкл. чрез привличане на 

чуждестранни изследователи в процеса по разработване на иновации, с фокус 



върху предприятията в етап на растеж; 

 Подобряване на средата и условията за стимулиране на патентната 

продуктивност, включително подобряване на услугите, свързани със защитата на 

интелектуалната собственост.  

2) Повишаване на иновационната и инвестиционна активност на предприятията:  

 

 Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията, вкл. 

стимулиране осъществяването на вътрешни за предприятията НИРД;  

 Подкрепа за създаване на иновативни стартиращи предприятия, приоритетно с 

основна дейност във високотехнологичните или средно-високо технологичните 

сектори на преработващата промишленост и интензивните на знание услуги;  

 Подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост, в т.ч. патенти, 

полезни модели, търговски марки, дизайн;  

 Подкрепа за проектни предложения, кандидатствали по Рамкова програма 

„Хоризонт 2020“ и Хоризонт Европа и получили Печат за високи постижения с 

оглед синергия и допълняемост с другите инструменти на ниво ЕС в областта на 

НИРД и иновациите.  

3) Насърчаване на НИРД и иновации с фокус към кръгова икономика и 

цифровата трансформация:  

 Подпомагане на предприятията за осъществяване на НИРД, разработването и 

въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, които 

въвеждат безотпадни технологии, технологии въвеждащи използване на 

рециклируеми и устойчиви за дълготрайна употреба суровини и материали, 

технологии въвеждащи използване на суровини и материали, които заместват 

използването на пластмасата; разработването и въвеждането на зелени 

продукти и др.;  

 Насърчаване на иновативни услуги, основани на устойчиво потребление и 

знания за материалните потоци и предимствата на кръговата икономика;  

 Изграждане и развитие на дигитални иновационни хъбове (ДИХ), които да 

стимулират развитието на технологиите в областта на високопроизводителните 

изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и други 

иновативни цифрови технологии в полза на българските предприятия;  

 Изграждане и развитие на демонстрационна еко-система в областта на 

Индустрия 4.0 чрез създаване на тестови центрове (лаборатории) за апробиране 

на технологии от Индустрия 4.0, целта на които е да покажат предимствата при 

използването на тези технологии и да насърчат предприятията да въвеждат 

такива.  



Основни целеви групи: Предприятия (основно МСП), клъстери, 

научноизследователски организации и институции, публични ведомства и 

организации, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД, 

иновациите и защита правата по интелектуална собственост, юридически лица с 

нестопанска цел, обединения, занимаващи се с управление на иновационна 

инфраструктура.  

СЦ 2.Усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата и 

правителствата: Индикативни групи дейности за подкрепа:  

 Насърчаване на цифровата трансформация на предприятията в контекста на 

Индустрия 4.0;  

 Насърчаване развитието и използването на изкуствен интелект (ИИ) в 

предприятията;  

 Подкрепа за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на ИИ, 

изчислителен капацитет и облачни платформи; 

 Инвестиции, насочени към въвеждане на цифрови решения и програми, както 

и системи за електронно разплащане сред МСП;  

 Подобряване на бизнес средата в областта на цифровата трансформация, вкл. 

подкрепа за въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0 (RAMI 4);  

Основни целеви групи: МСП, по отношение подобряване на бизнес средата 

може да се подкрепят институции и ведомства, действащи в полза на предприятията.  

СЦ 3. Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП, включително 

чрез производствени инвестиции: Индикативни групи дейности за подкрепа:  

 Подкрепа за предприятията за внедряване на технологични продукти и услуги 

с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж;  

 Интернационализация на предприятията, вкл. подпомагане интеграцията на 

българските МСП във водещи технологични европейски партньорства;  

 Насърчаване на предприемаческата активност и развитие на стабилна 

екосистема;  

 Подкрепа за бързорастящи предприятия и насърчаване на мрежите за 

сътрудничество между тях;  

 Подкрепа за предоставяне на услуги, насочени към развитие на 

предприемаческата екосистема и подобряване на елементи на бизнес средата, 

които представляват бариери за разрастването на МСП: услуги, свързани със 

създаване и развитие на различни форми на сътрудничество, обмен на 

информация и консултации в подкрепа на МСП; подкрепа за създаване и 

развитие на национални мрежи за провеждане на политиката за МСП, които в 

частност могат да подпомогнат и участието в европейските EEN, 

SMEEnvoynetwork, DIH, EUStart-upNationsStandard и др. международни мрежи; 



подкрепа за дейности по координиране и насочване на дейността на 

предприятията от туристическия сектор и създаване на подходяща среда за 

тяхното развитие;  

 Дейности, свързани с привличане на чуждестранни инвестиции и насърчаване 

на интернационализацията, вкл. чрез развитие на услуги, предоставяни от 

експортни и дигитални хъбове.  

Основни целеви групи: МСП, организации, институции, агенции в 

подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата.  

Приоритет 2 “Кръгова икономика”:  

Действия за подкрепа в рамките на 2 специфични цели (СЦ), както 

следва:  

СЦ 1.: Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване 

на емисиите парникови газове  

Индикативни групи дейности за подкрепа:  

 Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит 

(обследване за енергийна ефективност);  

 Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;  

 Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на 

енергопотреблението;  Стимулиране на предприятията да използват 

електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от 

възобновяеми източници за собствено потребление 

 Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и 

координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност във всички 

икономически сектори. Основни целеви групи: МСП и големи 

предприятия с потенциал за реализиране на мерки за енергийна 

ефективност, АУЕР.  

СЦ 2.: Насърчаване на прехода към кръгова икономика:  

Индикативни групи дейности за подкрепа:  

 Подкрепа за предприятията за инвестиции в използването на алтернативни 

суровини, използването на рециклирани материали като суровини и повторната 

употреба на материали;  

 Подкрепа за подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч. 

въвеждане на безотпадни технологии;  

 Дейности, насочени към производството на „зелени продукти“, в т.ч. 

екодизайн;  



 Насърчаване на пренасочването на производствата от продукти за еднократна 

към продукти за многократна употреба и модернизиране на продуктите за 

удължаване на живота им;  

 Насърчаване преминаването към по-устойчиви производствени процеси с 

минимална употреба на химикали и вредни субстанции;  

 Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на 

промишлена симбиоза – споделяне на ресурси, услуги, вторични продукти, 

създаване на връзка между производства, при която отпадъците от едното 

представляват суровина за другото;  

 Създаване на браншови платформи (например по материални потоци: 

пластмаси, дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на добри практики. 

 Основни целеви групи: предприятия (основно МСП от преработващата 

промишленост). 

ПРИОРИТЕТ 3: „Подкрепа за интегрирано териториално развитие“:  

Дейности изпълнявани чрез подхода интегрирани териториални инвестиции 

(ИТИ) и водено от общностите местно развитие (ВОМР), насочени към: 

 създаване на условия за ускорено изграждане на нови или развитие на 

съществуващи индустриални зони като важен елемент от регионалната 

екосистема в областта на трансфера на технологии и подкрепата за развитие на 

предприятия в областите на интелигентната специализация;  

 изпълнение на подхода ВОМР.  

Основни целеви групи: юридически лица, отговарящи на определението за 

индустриална зона, юридически лица със стопанска цел. 

Оперативна програма „Околна среда“  

Описание на приоритетите:  

ПРИОРИТЕТ 1 : „Води“  

Допустими мерки:  

 Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура въз основа на РПИП в 

съответствие с нормативната база, приоритетно в агломерации с над 10 000 

екв.ж., а при наличен финансов ресурс и в агломерации с между 2 000 и 10 000 

екв. ж.;  

 Разработване на стратегически документи в сектор „Води“ и за отрасъл „ВиК“, 

вкл. ПУРБ; 

 Мерки за оптимизиране или надграждане на мрежите за мониторинг на 

водите и на системата за мониторинг и оценка на качеството на водите;  



 Засилване капацитета за планиране, управление и изпълнение на 

задълженията в сектор „Води“ и отрасъл ВиК;  

 Мерки от ПУРБ за подобряване на състоянието на водите; опазване качеството 

на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, вкл. 

установяване на зони за опазването им в района на съоръженията за 

водовземане, др.  

Допустими бенефициенти: ВиК дружества, Столична община, Български ВиК 

Холдинг ЕАД, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, структури 

на/в Министерство на околната среда и водите, структури на/в Министерство на 

здравеопазването.  

Принос към териториалния подход: Мерки ще могат да бъдат изпълнявани на 

териториално ниво чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на 

ниво район за планиране. Допустима ще е подкрепа за изграждане на индустриални 

зони/паркове в случаите, в които необходимата ВиК инфраструктура е 

индентифицирана в разработено РПИП за обособената територия.  

ПРИОРИТЕТ 2: „Отпадъци“ 

Допустими мерки: насочени към битови отпадъци, масово разпространени 

отпадъци, биоотпадъци, в т.ч. хранителни отпадъци, строителни отпадъци и отпадъци 

от разрушаване: 

 Мерки за развитието на инфраструктурата, свързана с управлението на 

битовите отпадъци за постигане на целите за 2030 г. за рециклиране на 

отпадъците и намаляване на количествата на депонираните отпадъци;  

 Мерки за предотвратяване генерирането на отпадъци;  

 Мерки за подготовка за повторна употреба и поправка;  

 Мерки за рециклиране на отпадъците;  

 Изграждане, разширяване и/или надграждане на системата за разделно 

събиране на отпадъци;  

 Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга 

на отпадъците и потоците от материали;  

 Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка 

с устойчивото потребление, както и информационни и разяснителни кампании 

за заинтересованите страни и населението. 

Допустими бенефициенти: общини, юридически лица със стопанска цел, 

юридически лица с нестопанска цел, ПУДООС, ИАОС (за мерки за подобряване на 

базата от знания, мониторинга и повишаване на осведомеността и разяснителни 

кампании), НСОРБ (за мерки за подобряване базата от знания и повишаване 

осведомеността и разяснителни кампании за заинтересованите страни).  



Принос към териториалния подход: По предварителна оценка като приложима е 

идентифицирана възможна мярка за осигуряване на разделно събиране и 

рециклиране на битови, масово разпространени и строителни отпадъци в 

индустриални зони (при доказана необходимост, без производствени и опасни 

отпадъци).  

ПРИОРИТЕТ 3 „Биологично разнообразие“  

Допустими мерки: 

 Мерки, свързани с развитие на мрежата Натура 2000 – обезпечаване на 

органите за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално 

ниво (включително техническо обезпечаване и изграждане на капацитет 

(обучения), подготовка на териториални планове за управление на защитени 

зони, обмяна на опит и добри практики, вкл. по отношение на управлението и 

мониторинга);  

 Мерки, насочени към подобряване на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове (вкл. птици), предмет на опазване в мрежата 

Натура 2000 (вкл. подобряване знанията за тях) – мерки от Националната 

приоритетна рамка за действие за Натура 2000, мерки от планове за управление 

на защитени зони, мерки от планове за действие за защитени видове;  

 Мерки за опазване/ възстановяване на екосистемите и присъщото им 

биологичното разнообразие с фокус върху подобряване на екосистемите и 

екосистемните услуги и осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000 – 

изпълнение на мерки от Стратегия за биологичното разнообразие в Република 

България и Национален план за опазване и устойчиво ползване на биологичното 

разнообразие и генетичните ресурси 2020 – 2024 г.“, мерки от планове за 

управление на защитени територии, мерки от НПРД за изграждане на синя и 

зелена инфраструктура извън Натура 2000;  

Мерки за изграждане на капацитет на звената, вкл. обучения, отговорни за 

управлението и за прилагането на политиките по биологично разнообразие и по 

управление на Натура 2000.  

Допустими бенефициенти: Структури за управление на Натура 2000, структури 

на/в МОСВ, структури на/в МЗХГ, Агенция „Пътна инфраструктура“ (за мерки, свързани 

с фрагментация на местообитания по съществуваща републиканска пътна мрежа), 

юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти; висши училища.  

Принос към териториалния подход: По предварителна оценка като приложими 

са идентифицирани консервационни мерки, фокусирани върху видове и 

местообитания в неблагоприятно-незадоволително и неблагоприятно-лошо 

природозащитно състояние.  



ПРИОРИТЕТ 4 „Риск и изменение на климата“  

Допустими мерки:  

 Мерки за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване (в т.ч. 

екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива 

инфраструктура); 

  Анализи на риска и прилагане на мерки за превенция и защита при процеси, 

свързани с движение на земни маси – свлачища, срутища, ерозии, абразии и пр. 

(в т.ч. екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със 

сива инфраструктура), вкл. такива по републиканска пътна мрежа, 4 

идентифицирани като заплаха по отношение безопасността на движение на 

населението по пътищата;  

 Проучвания и анализи, насочени към обследване на последиците от 

измението на климата и отражението им върху водните ресурси на територията 

на страната;  

 Мерки за превенция и управление на риска от горски пожари;  

 Мерки за управление на риска от природни бедствия и за превенция на риска 

за живота и здравето на населението (в т.ч. повишаване на готовността на 

населението и силите за реагиране в случай на наводнения, пожари и 

земетресения) - фокус към изграждането на капацитет за действия на 

отговорните органи и на населението при природни бедствия в съответствие със 

стратегическите цели по отношение създаването на устойчивост към измението 

на климата и повишаването на степента на информираност на населението за 

посочените бедствия.  

 Изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи 

системи за предупреждение, наблюдение, докладване; прогнозиране и 

сигнализиране; разработване на цифрови модели и анализи и прогнози във 

връзка с климатичните изменения;  

 Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с изготвяне на ПУРН за 

периода 2028-2033 г.;  

 Повишаване капацитета на отговорните звена по отношение на политиките, 

свързани с превенция и управление на риска и политиките по изменение на 

климата; повишаване информираността; обучителни и 

информационнообразователни мерки за формиране, прилагане и изпълнение 

на целите на тези политики.  

Допустими бенефициенти: общини, областни администрации, Агенция „Пътна 

инфраструктура“, МРРБ, структури на/в МОСВ, НИМХ (за прогнози, анализи, модели 

във връзка с климатичните изменения; и обучителни дейности), ГДПБЗН-МВР. Принос 

към териториалния подход: По предварителна оценка, като приложими са 

идентифицирани мерки за превенция и управление на риска от наводнения (в т.ч. 



екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива 

инфраструктура), както и по отношение на свлачища в урбанизирани територии. 

ПРИОРИТЕТ 5 „Въздух“  

Допустими мерки:  

 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление – 

поетапна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво, въвеждане на зони с 

ниски емисии, разширяване мрежата за централно топлоснабдяване;  

 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта – 

насърчаване на електромобилността чрез изграждане на инфраструктура за 

екологосъобразни превозни средства, насърчаване поетапната подмяна на 

остарелия автомобилен парк с електрически автомобили, въвеждане на зони с 

ниски емисии;  

 Мерки за подобряване мониторинга на КАВ, вкл. за надграждане на 

Националната системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в 

реално време и на информационната система за докладване на данни за 

качеството на атмосферния въздух;  

 Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“;  

 Разработване/актуализация на стратегически/ програмни/ планови/ 

аналитични документи във връзка с качеството на атмосферния въздух, 

прогнозиране, моделиране;  

 Обучителни и информационно-образователни мерки.  

Фокусът на интервенциите ще бъде към общините с нарушено качество на 

въздуха. Мерките за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление 

ще имат синергичен ефект с мерките за енергийната ефективност на сградния фонд по 

ОПРР. Мерките за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта осигуряват 

допълняемост с предвидените мерки по ОПРР при съблюдаване на демаркация с 

интервенциите за устойчива градска мобилност. Чрез изпълнението на „Зелени мерки 

в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“ ще се осигури допълняемост 

към мерките за зелена инфраструктура в градовете, заложени по ОПРР, като фокусът по 

ОПОС е върху качество на въздуха чрез инвестиции в растителни видове, с найвисока 

степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по 

естествен път.  

Допустими бенефициенти: общини, Изпълнителна агенция „Околна среда“, 

Национален доверителен екофонд, юридически лица със стопанска цел, Агенция 

„Пътна инфраструктура“, Национален институт по метеорология и хидрология (за 

обучителни и образователни мерки, мерки, свързани с разработване на прогнози, 

модели, аналитични документи, свързани с КАВ). Принос към териториалния подход: 

По предварителна оценка като приложими са идентифицирани зелени мерки в градска 



среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“ на територията на общини с нарушено 

КАВ, в допълняемост и демаркация с мерки, финансирани по ОПРР. Допустима ще е 

подкрепа за мерки, адресиращи източници на замърсяване на въздуха, и за общини, в 

които нормите на замърсителите се измерват чрез други методи извън рамките на 

Националната система за мониторинг на въздуха, за постигане на нормите за КАВ. 

 Оперативна програма „Електронно управление и техническа помощ“ за 

програмен период 2021-2027 година  

Програмна стратегия:  

 Цялостна цифрова трансформация на публичния сектор и надграждане на 

постигнатото в областта на електронното управление;  

 Доизграждане на националната широколентова инфраструктура и ускоряване 

разгръщането на широколентовия достъп до интернет, предвид ключовото им 

значение за постигането на цифров растеж.  

Описание на приоритетите:  

ПРИОРИТЕТ 1. Цифрова трансформация на публичния сектор в полза на 

обществото:  

Действия за подкрепа:  

 Превръщане на данните в ключов капитал на обществото чрез изграждане на: 

нови модели на взаимодействие и споделяне на данни между гражданите, 

бизнеса и администрацията в дигитална среда; развитие на технологични 

средства за сигурно съхранение и обработка на персонални и публични данни и 

предоставянето им за ползване от гражданите, бизнеса и администрацията; 

създаване на съвременни инструменти за обработка на големи масиви от данни 

и оптимизация на процеси; изграждане на централизирана инфраструктура и 

технологични инструменти за деперсонализиране на чувствителни данни и 

създаване на условия за преизползването им от гражданите и бизнеса; развитие 

на модели за предоставяне на проактивни услуги и реализация на ключови 

услуги от типа „епизоди от живота/бизнеса“; развитие на системите на 

еуправление по ключови области на политики (е-здравеопазване; е-

осигуряване; е-финанси и др.); развитие на трансграничните услуги за 

улесняване на трансграничното използване на данни в съответствие с 

изискванията на европейското законодателство и инициативите на европейско 

ниво;  

 Реализиране на мерки за мрежова и информационна сигурност като част от 

националната система за киберсигурност чрез: укрепване на капацитета на 

националния и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната 

сигурност; изграждане на национална електронна платформа за симулации на 



събития и инциденти в киберпространството; надграждане на възможностите на 

НКСЦ (национален киберситуационен център) със системи за управление и 

оркестриране на събития и инциденти в мрежовата и информационната 

сигурност; организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари 

и конференции за органите и лицата, изпълняващи функции, свързани с 

мрежовата и информационна сигурност; организиране и провеждане на 

информационни кампании, събития и инициативи, насочени към подобряване 

на киберхигиената в цифровата икономика и цифровото общество;  

 Провеждане на широкомащабни информационни и образователни кампании 

за насърчаване на културата за споделяне на данни и повишаване ползването на 

електронните публични услуги чрез: повишаване на осведомеността за 

възможностите и ползите (benefits) от използване и иновативно преизползване 

на публичните данни за създаване на стойност за икономиката и обществото; 

развиване на необходимите дигитални умения за използването на електронните 

публични услуги; популяризиране на внедрените цифрови решения и 

стимулиране на ползването на електронните публични услуги;  

 Развитие на Държавния Хибриден Частен Облак (ДХЧО) и предоставяне на 

услуги от типа Платформа като услуга (PaaS) и Софтуер като услуга (SaaS) чрез: 

разширяване на капацитета на ДХЧО, в т.ч осигуряване на софтуер за 

виртуализация и за контейнеризация, необходими за предоставяне на услуги от 

типа Инфраструктура като услуга (IaaS) ; реализиране на мерки за сигурна 

защита на данните и системите, осигуряване на сигурни комуникационни канали 

и контрол на трафика за постигане на високо ниво на мрежова и 

информационна сигурност; Развитие на услуги от типа Платформа като услуга 

(PaaS) и Софтуер като услуга (SaaS); специализирани обучения за 

администраторите и процесите чрез интеграция с други публични облаци за 

използване на налични високотехнологични продукти и услуги. Целеви групи: 

Структури на държавната администрация на всички нива и нейните служители; 

граждани; бизнес. Принос към териториалния подход: Финансиране на 

дейности, свързани с осигуряване на мрежова и информационна сигурност на 

общините, разработване и внедряване на инструменти и онлайн платформи за 

подобряване на гражданското участие на местно ниво.  

ПРИОРИТЕТ 2: Дигитална свързаност:  

Действия за подкрепа:  

 Доизграждане на единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) чрез 

изграждане на нова пасивна инфраструктура (оптични трасета) до районите в които 

няма изградена такава, както и разполагане на активно оборудване за свързаност в 

общинските центрове.  



Целеви групи: 91 общински центъра, които не са свързани към ЕЕСМ; 

публичните институции, гражданите и бизнеса от общинските центрове.  

ПРИОРИТЕТ 3: Хоризонтална техническа помощ: Подкрепа за дейности в четири 

основни направления:  

 Човешки ресурс: (Поддържане на високи нива на компетентност, мотивация и 

ангажираност на служителите, които да гарантират ефективно изпълнение на 

задълженията, свързани с прилагането на политиката на сближаване; 

Осигуряване на висококвалифицирани служители, участващи в прилагането на 

политиката на сближаване; Повишаване на методическата подкрепа с оглед 

подобряване на общата ефективност при управлението на фондовете на ЕС);  

 Системи и инструменти: (Развитие на ИСУН 2020, с цел намаляване на 

административната тежест и goldplating, в т.ч. осигуряване на по-добра 

координация и обмен на информация за по-качествено и интегрирано 

предоставяне на услуги; както и с цел допълнителното й използване като 

инструмент за получаване на структурирани данни за анализ и оценки на 

различни нива (национално, регионално, програмно); осигуряване на ИТ 

системи, необходими за изпълнение на функции по програмиране, управление, 

наблюдение, отчетност, контрол, одит координация и оценка на ЕСИФ);  

 Публичност и комуникация: (Осигуряване на публичност на финансираните от 

ЕС инвестиции и на равен достъп до информация и възможности за 

финансиране чрез понататъшно развитие на национален уеб-портал за фондове 

на ЕС, организиране на информационни и рекламни кампании и сътрудничество 

с медиите, в т.ч. подкрепа за функционирането на мрежата от областни 

информационни центрове; Подпомагане въвеждането на интегриран подход за 

териториално развитие; Подкрепа за насърчаване на по-широкото използване 

на финансови инструменти чрез популяризиране на възможностите за 

финансиране, потенциалните ползи за крайните получатели и общите ефекти от 

използването на инструментите);  

 Стратегическо планиране и изпълнение, и методически дейности: 

(Осигуряване на засилен капацитет на властите за предоставяне на политики и 

стратегии, които биха могли да бъдат основа за изпълнението на програмите, 

финансирани от ЕС; Подкрепа за последващо наблюдение на изпълнението на 

разработените стратегически документи и оценка на въздействието; Мерки за 

изграждане на култура за оценка, обмен на знания и работа в мрежа по 

отношение засилване ролята на хоризонталните оценки на национално ниво за 

използване на потенциала им като мощен инструмент за подобряване на 

ефективността и ефикасността на програмите и за тяхното въздействие; 

Подкрепа за хоризонтална координация, за да се акцентират тематичните 

взаимодействия между сектори, програми и интервенции с цел осигуряване 

координирано и допълващо планиране, прилагане и оценка на междусекторни 



и междупрограмни инициативи и инструменти, което да насърчи по-високата 

добавена стойност на инвестициите; Изпълнение на допълнителни мерки за 

премахване на административната тежест за кандидатите и бенефициентите; 

Идентифициране и прилагане на цялостни мерки, насочени към намаляване 

броя и сериозността на нередностите, свързани с обществените поръчки и 

съответните финансови корекции; Мерки за подобряване на ефективността и 

ефикасността на звеното за държавна помощ и подобряване на 

сътрудничеството му с управляващите органи).  

Целеви групи: служители на ЦКЗ, СО, ОО, НСИ, АОП, ДАЕУ, ДПРС, НСУИ на НПРД, 

АФКОС, ИА СОСЕЗФ, държавен фонд „Земеделие“; членове и наблюдатели на комитета 

за наблюдение на Споразумението за партньорство; областни информационни 

центрове; потребители на ИСУН, вкл. бенефициенти по програмите, финансирани от 

ЕСИФ; обществеността.  

Оперативна програма „Транспортна свързаност“ за периода 2021-2027 година  

Програмна стратегия: Оперативна програма „Транспортна свързаност“ (ОПТС) 

2021- 2027 г. ще концентрира инвестициите си основно върху завършването на 

приоритетните железопътни и пътни направления и за насърчаване на мултимодалния 

транспорт посредством подобряване на връзките между отделните видове транспорт.  

Описание на приоритетите: Предвижда се програмата да има пет приоритета, 

както следва:  

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и 

„широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа Допустими мерки:  

 Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на 

сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци;  

 Мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на 

инвестиционни проекти за развитие на железопътната инфраструктура по 

Трансевропейската транспортна мрежа.  

Планирано е изпълнение на 5 стратегически проекта в сферата на 

железопътната инфраструктура:  

1. Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин 

ПелинКостенец, фаза 2;  

2. Модернизация на железопътната линия Перник-Радомир (фаза 2);  

3. Изграждане на жп връзка между България и Северна Македония;  

4. Доизграждане на съоръженията по жп линия Карнобат-Синдел;  

5. Модернизация на железопътната линия София-Перник.  



Допустим бенефициент: ДП Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“. Бюджет: Финансиране от КФ (евродял) в размер на 590 190 000 евро.  

ПРИОРИТЕТ 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ 

Трансевропейска транспортна мрежа“  

Допустими мерки:  

Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по 

„основната“ Трансевропейска транспортна мрежа;  

Техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката за 

инвестиционни проекти за развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейската 

транспортна мрежа. Планираните операции от стратегическо значение по приоритета 

са:  

1. Автомагистрала „Струма“, лот 3.2, фаза 2;  

2. Обход на град Габрово, включително тунел под връх Шипка‘  

3. Изграждане на АМ „Русе – Велико Търново“.  

Допустим бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“.  

Бюджет: Финансиране от ЕФРР (евродял) от 590 190 000 евро.  

ПРИОРИТЕТ 3: „Подобряване на интермодалността и развитие на устойчива 

градска мобилност“ 

Допустими мерки:  

 Разширяване на метрото в София, включително закупуване на подвижен 

състав;  

 Създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената 

транспортна система на София;  

 Изграждане и реконструкция на гарови комплекси по протежение на главните 

железопътни линии;  

 Изграждане и модернизация на железопътни връзки с летища, 

електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации, развитие на 

жп възли;  

 Мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на 

инвестиционни проекти за развитие на гарови комплекси, жп възли и 

мултимодални връзки.  

Планираните операции от стратегическо значение по приоритета са: 

1.Изграждане на Етап 3 на Линия 3 – Лот 1 (североизточен участък) от 

Софийското метро;  



2. Изграждане на Етап 3 на Линия 3 – Лот 2 (югоизточен участък) от Софийското 

метро;  

3.Изграждане на железопътна връзка към летище Бургас;  

4.Изграждане на железопътна връзка към летище Пловдив;  

5.Модернизация на ключови жп гари по жп линията София-Перник-Радомир; 

6.Модернизация на ключови жп гари и изграждане на нови по жп линията 

София - сръбска граница;  

7.Развитие на жп възел Горна Оряховица, жп възел Русе и жп възел Варна.  

Допустими бенефициенти: „Метрополитен“ ЕАД и ДП Национална компания 

„Железопътна инфраструктура“.  

Бюджет: Финансиране от ЕФРР в размер на 327 140 000 евро.  

ПРИОРИТЕТ 4: „Иновации в транспорта, модернизирани системи за управление 

на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“  

Допустими мерки:  

 Развитие на информационни системи в транспорта, надграждащи 

съществуващите системи и системите в процес на изграждане;  

 Доставка на мултифункционални плавателни съдове;  

 Модернизация и изграждане на съоръжения за повишаване на безопасността 

на транспорта и опазване на околната среда, включително пристанищни 

съоръжения за безопасен, ефективен и сигурен вътрешно- воден и морски 

транспорт;  

 Мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на 

проектите.  

Допустими бенефициенти: - ДП Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“; - ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”; - ДП „Пристанищна 

инфраструктура”; - Агенция „Пътна инфраструктура”; - ИА „Морска администрация”.  

Бюджет: Финансиране от ЕФРР (евродял) от 115 230 000 евро. Оперативна 

програма „Храна” 

Бъдещата програма, която сходно на настоящата ще покрива цялата територия 

на страната, ще се фокусира върху оказването на подкрепа в 4 основни Направления, 

всяко от които допълнено със съпътстващи мерки:  

ВИД ПОМОЩ 1: „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни 

материали“;  

Средногодишно с около 350 000 пакета с основни хранителни продукти (храни 

влагани в приготвянето на храна за цялото семейство) и толкова с хигиенни материали 



(продукти за лична хигиена, почистващи, перилни и миещи препарати). Планира се 

помощта да се предоставя най-малко веднъж годишно. Съпътстващи мерки: за 

осигуряване възможност за активно участие в обществения живот и преодоляване на 

социалната изолация като: провеждане на занимания за базова компютърна 

грамотност и използване на социални мрежи сред възрастните хора, готварство, 

привличане на доброволци за каузи от типа „бедни помагат на бедни“, организиране 

на културни и спортни занимания, консултиране и насочване към реализирани 

социални услуги и услуги за обучение и заетост, финансирани от ЕСФ+ национални 

програми и др. Целеви групи: основна и допълнителна: лица, семейства и 

домакинства, обект на социално подпомагане; лица, които имат отказ от социално 

подпомагане и доходът им не надвишава линията на бедност; пенсионери с доход от 

пенсия под линията на бедност; лица, изпаднали в затруднено положение в резултат 

на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства за овладяване на 

възникнали извънредни ситуация в страната. 2 Механизъм за изпълнение: Чрез две 

взаимнообвързани процедури- за закупуване и за раздаване на закупените храни 

и/или хигиенните материали. Хранителните продукти и хигиенните материали ще се 

закупуват от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Избран 

изпълнител/изпълнители ще предоставя хранителните продукти и хигиенните 

материали до крайните получатели на помощта. Той директно или в партньорство с 

други организации, ще предлага съпътстващи мерки на крайните потребители.  

ВИД ПОМОЩ 2: „Топъл обяд“;  

Целогодишно подпомагане с топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб. 

Съпътстващи мерки: индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за 

ползване на: социални услуги; административни общински услуги; осигуряване на 

временен подслон на бездомни лица; подпомагане на достъпа до здравни и 

образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано 

хранене, или други форми на подкрепа, реализирани в отговор на установени 

конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи. Целеви групи: 

лица, обект на социално подпомагане; хора със затруднения в самообслужването; лица 

с ниски доходи, бездомни лица и др. лица, изпаднали в затруднено положение в 

резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства с оглед 

овладяване на възникнали извънредни ситуация в страната. Механизъм за 

изпълнение: Чрез общините и районите на общините въз основа на дългосрочни 

договори за осигуряване на топъл обяд, които директно или в партньорство с други 

организации, ще предлагат и съпътстващи мерки на крайните потребители. Бюджет: 

235 065 600 лв. Ще се използват опростени разходи на база разход за единица продукт 

- обяд. За първите две години разхода за единица продукт - обяд е калкулиран в 

размер на 2.80 лв., за следващите 2 години - 3.00 лв., а за последните три - до края на 

програмния период – 3.20 лв. Административните разходи (превоз и съхранение) и 



разходите за съпътстващи мерки ще са с единна ставка на всеки от тях в размер на 5% 

от разходите за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане.  

ВИД ПОМОЩ 3: „Пакети за новородени деца; 

Пакети с базови необходими продукти за новородени деца от бедни и рискови 

семейства. Индикативно пакетите ще включват: бебешки пелени, кърпи, бебешки 

козметични продукти и др. продукти, съобразени с основните нужди и възрастта на 

детето. Ще се предоставя най- малко два пъти до навършване на шест месеца на 

детето. Съпътстващи мерки: насочване на родителите към мерки за подкрепа, 

финансирани по ОП РЧР; мерки за превенция на изоставянето, семейно консултиране, 

индивидуална социална работа, насочване към съществуващи социални услуги за 

подкрепа на децата и семействата и др. 3 Целеви групи: новородени от бедни 

семейства, които са обект на социално подпомагане. Семейства, при които е установен 

риск от изоставяне на децата, както и майки, жертви на насилие. Механизъм за 

изпълнение: Продуктите ще бъдат закупувани от АСП. Предоставянето на пакетите ще 

бъде извършвано от избран бенефициент, който самостоятелно или в партньорство ще 

реализира и съпътстващи мерки. Предоставянето на пакетите за новородени, при 

обоснована необходимост и с оглед гарантиране на национално покритие на помощта, 

може да се извършва и от структурите на АСП по места, в партньорство с общините.  

ВИД ПОМОЩ 4: „Детска кухня“.  

Храна за обяд за деца от 10 месеца до тригодишна възраст. Съпътстващи мерки: 

съгласно нуждите на целевите групи. Целеви групи: деца от домакинства с ниски 

доходи; деца с увреждания; деца лишени от родителски грижи; деца живеещи в лоши 

жилищни условия; деца в риск от изоставяне и др. Механизъм за изпълнение: Чрез 

общините и районите на общините, които директно или в партньорство с други 

организации, ще предлагат и съпътстващи мерки на крайните потребители. Ще се 

използват опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - 

обяд в детска кухня. За определяне на единната ставка ще бъде извършено проучване 

за размера на таксите, които родителите/настойниците, заплащат за ползване на 

услугата, в това число и предвидените от общините облекчения за определени 

категории потребители.  

 Заключение: 

ПИРО е стратегически документ относно политиката за постигане на устойчиво 

интегрирано развитие на общината, докато програмата за неговата реализация има 

оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните 

дейности и проектните идеи за постигане целите на развитието. Програмата за 

реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие 

на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на 

факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира 



възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за 

изпълнение на плана. Основните структурни елементи на програмата са мерките и 

проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени 

дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо 

финансово управление и предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция 

обхваща една или комплекс от дейности, подлежащи на финансиране със собствени 

или заемни средства, публично-частни партньорства, средства от различни оперативни 

програми или от други източници. Идентифицирани мерки, за чието изпълнение не 

винаги е необходим финансов ресурс.  

Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена 

на базата на прилагането на интегриран подход.  

За постигане на интегриран подход на развитие на общинската територия е 

идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, 

инвестиции, политики), които са използвани целенасочено за осъществяване на 

конкретна цел или приоритет. Това се осъществява чрез програмата за реализация, в 

която се определя пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и 

приоритетите за развитие на общината през периода 2021-2027 г., съответните 

финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и 

оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук - 

и на ПИРО.  

Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен 

период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от 

условията и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие. 

Описанието дава обосновка за идентифицираните мерки и за приноса им за 

решаването на основните проблеми и оползтворяване на местния потенциал, 

идентифицирани в аналитичната част на документа.  

Описанието на интегрирания подход в максимална степен отразява логиката на 

интервенциите - политически, институционални, организационни, информационно - 

комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и 

въздействие от изпълнението на ПИРО. Наличните ресурси и планираните интервенции 

са добре комбинирани и целенасочено използвани и имат конкретен фокус, така че 

водят до постигане на определената цел. 

 Освен текстовата обосновка на мерките, те се представят в табличен вид - 

Приложение №1 : изброяват се конкретните мерки за реализацията на приоритетите 

на плана, отделните дейности към всяка мярка), административните структури, 

отговорни за управление изпълнението на мерките/дейностите, източниците на 

финансиране и сроковете за изпълнение.  



Мерките са приложими, постижими и реалистични, с конкретни измерими 

резултати и с реални източници на финансиране. Включените в програмата за 

реализация мерки не са „пожелателни" или „потенциални", а представляват реално 

планирани дейности и поети ангажименти от страна на общината или партньорите. 

Оформянето на мерките е тясно обвързано с провеждането на предвидената 

комуникационна стратегия за идентифициране на проектни идеи съгласно част III на 

документа. Мерките не се ограничават само до проекти или проектни идеи, а 

представляват или включват различни дейности (включително и политики) за 

реализация на приоритетите на плана.  

Индикативният списък на важни за общината проекти е изготвен по образец, 

приложен към Методически указания - Приложение № 1А. Списъкът с проекти, които 

са от поголяма важност за развитието на общината и за постигане целите на плана е 

неразделна част от програмата за реализация. Тъй като проектите по своята същност 

представляват мерки или част от мерки за реализация на отделните приоритети, 

включените в Приложение №1А проекти по съответните мерки фигурират и в 

Приложение №1 .  

Условието за включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в 

Приложение №1А е общината съвместно с партньорите да са преценили, че  

 съответният проект е от особена важност за развитието на общината и следва 

да бъде реализиран приоритетно и  

 съответният проект да има известна степен на проектна готовност.  

В тази връзка на етапа на изготвяне на ПИРО общината няма готовност с пълен 

списък съгласно Приложение №1А, той да бъде добавен по-късно, при актуализация на 

програмата за реализация на плана. Включените в списъка проекти са тясно обвързани 

с ключовите приоритети за развитие, а в програмата за реализация е обоснован 

приносът им към тях. Списъкът с проекти може да бъде актуализиран, като нови 

проекти се включват при спазване на принципа на партньорство чрез съответните 

мерки от комуникационната стратегия, описани в част III от плана.  

 

Индикативната финансова таблица - Приложение № 2, представлява обща 

оценка на необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва 

финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на 

всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация.  

Ресурсите за реализацията на плана включват всички планирани средства за 

реализацията на идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни 

идеи. В този смисъл индикативната финансова таблица включва в прогнозен план 

пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи 



разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или 

друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на 

територията на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в 

съответствие с приоритетите и целите на ПИРО.  

Общата сума на посочените финансови ресурси, включително по отделните 

приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите 

подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, 

необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства 

чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани 

промени в предвидените мерки и проекти.  

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична 

актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране. 

 

 

 

 



    Приложение № 1 

Програма за реализация на ПИРО на община Раковски за периода 2021-2027 г. : 

описание на предвидените мерки и дейности 

           

Приоритет Мярка Дейност/проектн
а идея* 

Кратко описание Територия/з
она за 
прилагане на 
интегриран 
подход  

Индикатив
ен бюджет 

Източник 
на 
финансира
не 

Срок за 
изпълнен
ие 

Администрати
вна структура 
(звено в 
общината), 
отговорно за 
реализация на 
мярката  

ПРИОРИТЕТ 1.1. Развитие на 
наличния и способстване 
създаването на нов местен бизнес, 
привличане на инвеститори, чрез 
оптимизиране на Индустриална 
зона Раковски, както и подходящите 
места около останалите населени 
места. 

Мярка 1.1.1. 
Привличане на 
инвеститори  

Дейности: 
Стартиране и 
продължаване на 
започнатите 
преговори с 
предприемачи  

Провеждане на 
разговори във 
връзка с бъдещие 
бизнес идеи на 
предприемачи от 
община Раковски и 
привличане на 
външни за 
общината 
предприемачи 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми  

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство 

ПРИОРИТЕТ 1.1. Развитие на 
наличния и способстване 
създаването на нов местен бизнес, 
привличане на инвеститори, чрез 
оптимизиране на Индустриална 
зона Раковски, както и подходящите 
места около останалите населени 
места. 

Мярка 1.2.2. 
Оптимизиране и 
доразвиване на 
Индустриална зона 
Раковски  

Дейности: 
Оптимизиране на 
работната среда в 
Индустриална 
зона Раковски, 
чрез изграждане 
на социални 
общежития, 
детска градина и 
зона за живеене 

През последните 
години 
Индустриална зона 
Раковски се изгради 
като водещ 
работодател за 
областта. Поради 
увеличаване 
капацитета на 
предприятията, 
започна процес на 
привличане на 
работници от по-
отдалечени места 
(Чирпан; 
Пазарджик; София). 

Община 
Раковски, 
Община 
Чирпан, 
Община 
Пазарджик  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование"  



Пътуването коства 
на работниците 
време и енергия, а 
на работодателите 
пари. За това 
Община Раковски 
смята да изгради 
социални 
общежития и детска 
градина, където 
пътуващите 
работници да могат 
да се остановят.  

ПРИОРИТЕТ 1.1. Развитие на 
наличния и способстване 
създаването на нов местен бизнес, 
привличане на инвеститори, чрез 
оптимизиране на Индустриална 
зона Раковски, както и подходящите 
места около останалите населени 
места. 

Мярка 
1.2.3.Обособяване на 
микро индустриални 
зони, около 
останалите насалени 
места 

Дейности: 
Създаване на 
благоприятни 
условия с цел 
обособяване на 
индустриални 
зони и зони за 
развитие на 
земеделието 
около населените 
места 

В пследните години 
около с. Белозем 
започно 
обосябяване на 
индустриална зона. 
Община Раковски 
счита за нужно 
развиването на тази 
индустриални заон с 
цел създаване и 
обезпечаване на 
работни места в 
общината 

Община 
Раковски  

   
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство;   
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";   
Отдел 
"Общинска 
собственост"  

ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на 
предприемачеството  

Мярка 1.2.1. 
Подкрепа за 
създаване на нови 
микро и малки 
фирми  

Дейности: 
Способстване 
създаването на 
микро и малки 
предприятия 

Спомагане и 
подкрепа на микро 
и малкия бизнес 

Община 
Раковски 

  Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование"  

ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на 
предприемачеството  

Марка 1.2.2. 
Предоставяне на 
консултантска 
дейност с цел 
стартиране на 
самостоятелна 
стопанска дейност 

Дейности: 
Създавне на 
център за 
иновации и 
развитие  

Предоставяне на 
консултантски 
дейности и 
способстване 
коопрерирането на 
предприемачите в 
община Раковкси  

Община 
Раковски 

  Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование"  



ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на 
предприемачеството  

Мярка 1.2.3. 
Създаване на 
възможности за 
заетост чрез 
реализация на 
самостоятелни 
проекти  

Дейности: 
Способстване на 
средата за 
създаване на 
самостоятелни 
частни проекти 
проекти 

Предоставяне на 
възможности за 
реализация на 
самостоятелни 
проекти 

Община 
Раковски 

   
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски 

ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на 
предприемачеството  

Мярка 1.2.4. 
Насърчаване на 
предприемачеството 
сред уязвимите групи 
на пазара на труда, 
включително и 
социалното 
предприемачество за 
безработни лица, 
хора с увреждания и 
лица от групи в 
неравностойно 
положение 

Дейности: 
Създаване на 
социално 
предприятие; 
Създаване на 
център за 
личностно 
развитие  

През последните 
години община 
Раковски се 
отличава с 
относителен 
процент на уязвими 
групи: 1. Хора 
освидетелствани с 
решенияна ТЕЛК; 2. 
Неактивни младежи 
и 3. Хора над 54-
годишна възраст, 
които трудно се 
реализират на 
пазара на труда. 
Обезпечаването на 
техния жтрудов 
цикъл е от истинско 
значение за Община 
Раковски.  

Община 
Раковски 

    
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски 

ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на 
предприемачеството  

Мярка 1.2.5. 
Насърчаване на 
кооперирането, чрез 
способстване на 
кръгова икономика 

Дейности: 
Създаване на 
взаимовръзки 
между 
продуциращи 
предприятия с 
цел насърчаване 
на развитието на 
кръговата 
икономика 

В приоритетите на 
Европа 2030 г. ясно 
е залегнало 
развитието към 
кръгова икономика. 
Тъй като местата за 
депониране на 
какъвто и да е вид 
отпадък в Община 
Раковски бързо се 
изчерпват то от 
ключово значение е 
включването на 
такъв вид приоритет 

Община 
Раковски 

  Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски 



ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.1. 
Преодоляване на 
технологичното 
изоставане и 
повишаване на 
производителността 

Дейности: 
Дейностите 
насочени по тази 
мярка са изцяла 
към създаванетон 
на по-добра 
микро и макро 
среда сред 
земеделските 
производители 

Община Раковски е 
една от общините с 
доста висок брой 
земеделски 
производители. 
Развитеито на всеки 
от земеделските 
производители е 
различно с оглед на 
различното му 
естество на работа. 
Способстването и 
уеднаквяването на 
нивото ще създаде 
конкурентоспособна 
среда. 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски 

ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.2. 
Иновации и 
подобряване на 
инфраструктурата 

Дейности: 
Изграждане на 
полски пътища 
там, където 
липсват и 
ремонтиране на 
съществъващите с 
цел по-лесна 
проходимост до 
съответните 
терени 

Община Раковски е 
една от общините с 
доста висок брой 
земеделски 
производители. 
Това прави голяма 
част от земеделски 
земите около 
община Раковски 
използваеми. В този 
ред на мисли е 
нужно пътната 
инфраструктура да 
бъде добре 
обезпечена 

землището 
на Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски 

ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.3. Развитие 
на цифровизацията в 
селското стопанство 

Дейности: 
Оптимизиране и 
опазване на 
селскостопанскат
а техника 

С оглед на 
напредването на 
развитието към 
цифровизация и 
компютърни 
технологии е редно 
да бъде стартиран 
плавен преход на 
селскотостопанство 
към цифровизация 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски 



ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.4. 
Подпомагане на 
зеленчукарството, 
овощарството, 
животновъдството и 
биоземеделието 

Дейности: 
Създаване на 
борсов пазар 

Общините Раковски 
се отличават с 
относително висок 
дял на заетите 
земеделски площи. 
Основен дял от тях 
заема житните 
култури. В този 
аспект обозрима е 
нуждата от 
стимулиране на 
зеленчукарството с 
цел създаване на 
по-конкурентна 
среда 

Община 
Раковски и 
Община 
Брезово 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.5. 
Подпомагане на 
пчеларството 

Дейности: 
Разработване на 
проекти с цел 
подпомагане и 
развитие на 
пчеларството  

Факт е, че 
световната 
популация от пчели 
намалява 
ежедневно, поради 
пръсакнето с 
резлични видове 
хербициди и 
пестицид. Всичко 
това води след себе 
си редица проблеми 
за човечеството. 
Община Раковски си 
поставя за цел да 
направи нужните 
стъпки в тази 
посока, за да 
подпомогне 
развитието на 
пчеларството.  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.6. 
Насърчаване 
развитието на 
местните 
селскостопански 
предприятия с цел 
запазване на 
работната ръка  

Дейности: Даване 
на възможности 
за 
кандидатстване 
по проекти на 
местни 
земеделски 
производители 

Земеделските 
производители са 
основополагащ 
фактор за трудовата 
заетост в Община 
Раковски и следва 
да бъдат 
обезпечени 
адекватно с мерки 
за стимулиране 
запазването на 
работниците си 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.7. 
Насърчаване на 
индивидуално и 
колективно 
предприемачество в 
изоставащите селски 
райони  

Дейности: 
Стимулиране и 
развитие на 
предприемачеств
ото в 
изоставащите 
селски райони   

Поради 
географското си 
положение селата 
Болярино и 
Чалъкови се 
определят като 
изоставащи села. 
Известна част от 
жителите им 
намират работа, в 
индустриална зона 
Раковски, която е на 
известна 
отдалеченост от тях, 
за това община 
Раковски определя 
за нужно да развие 
предприемачествот
о в посочените 
населени места. 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.8. 
Повишаване 
конкурентоспособнос
ттта в 
селскостопанския 
сектор. 

Дейности: 
Организиране на 
работни групи и 
развитие на 
възможности за 
реализация с цел 
повишаване на 
качеството  

Повишаването на 
конкурентоспособн
остта в земеделския 
сектор неминуемо 
ще доведе да 
повишаване на 
качеството.  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.9. ВОМР 
като основен стимул 
за развитие 

Дейности: 
Организирани на 
кръгли маси с цел 
изясняване на 
водещите 
стимули в 
местното 
развитие 

Обезпечаване на 
местното развити 
чрез проверка на 
интересите на 
населението 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.10. 
Ограничаване 
ползването на 
земеделски земи, 
които хипотетично 
биха могли да имат 
друга функция 
(Инфраструктурна, 
икономическа и т.н.)  

Дейности: 
Организиране на 
проучвателна 
кампания и 
определяне на 
терени; 
Обезпечаване на 
развиващите се 
микро 
индустриелна 
зона около с. 
Белозем и 
земеделска зона 
около с. 
Болярино; 
Определяне на 
земеделски 
имоти без достъп 
до тях 

Стратегическо 
определеняе на 
зоните, за които би 
могъл да се 
приложи този 
подход  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски; 
Отдел 
"Общинска 
собственост" 

ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на 
земеделските дейности 

Мярка 1.3.11. 
Прилагане на 
интегрирани 
решения за 
оптимизиране на 
неизползвани 
земеделски райони  

Дейности: 
Определяне и 
развитие на 
неизползваните 
земеделски 
райони с цел 
максимално 
оползотворяване 

Съместно 
планиране на 
неизползваната 
земеделска земя с 
цел максимално 
оползотвряване 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 1.4. Развитие на туризма Мярка 1.4.1. Развитие 
на религиозен, 
спортен, културен и 
природен туризъм. 

Дейности: 
Реализиране на 
детски футболен 
турнир; 
реализиране на 
пъстър културен 
календар; 
младежки 
християнски 
фестивал и  
развитие на 
защитена 
местност Чирпан 
Бунар 

Детски футболен 
турнура за деца до 
12 годишна възраст 
по възрастови групи 
на международно 
ниво;  Релаизиране 
на културни 
програми според 
културния календар; 
способстване 
инициативите на 
църковните 
общности; 
Развитиеи на 
защитената 
местност Чирпан 
бунар, чрез 
изграждане на 
пейки, беседки и т. 
н. 

Община 
Раковски 
Община 
Брезово  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 1.4. Развитие на туризма Мярка 1.4.2. Развитие 
на стратегия 
способстваща 
популяризирането на 
Раковски като 
туристическа 
дестинация 

Дейности: 
Разработване на 
туристическа 
стратегия 
съвместно с 
община Брезово 

Община Раковски 
разполага с 
прекрасни 
възможности за 
релегиозен и 
спортен туризъм, 
докато Община 
Брезово има 
възможности за 
исторически, 
природен и селски 
туризъм. 
Разработването на 
обща стратегия ще 
доведе до 
привличането на 
туристи в двете 
общини.  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 1.5. Иновационнa и 
технологична политика  

Мярка 1.5.1 
Стимулиране на 
иновационна МСП  

Дейности: 
Способстване 
развитието на 
малките ис редни 
предприятия с 
цел 
оптимизиране на 
производството  

Община Раковски 
има развита мрежа 
от малки и средни 
предприятия и 
обективният 
интерес от 
иновативното им 
развитеи е доста 
голям.  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 1.5. Иновационнa и 
технологична политика  

Мярка 1.5.2. 
Разширяване на 
мрежата за бизнес 
иновации и подкрепа 
за иновационни 
клъстери  

Дейнсоти: 
Реализация на 
иновационни 
проекти от частни 
лица; 
Способстване 
развитието на 
индрустрална 
зона Раковски  

Ризвиването на 
икономиката на 
община Раковски 
зависи от 
иновативното 
развитие на 
предприятията. 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 1.5. Иновационнa и 
технологична политика  

Мярка 1.5.3. 
Подкрепа на 
дейности за 
въвеждане на нови 
технологии, в т.ч. 
намаляване на 
ресурсната и 
енергийната 
ефективност 

Дейности: 
Развиване на 
диалогичността и 
способстване на 
кръговата 
икономика 

Организиране на 
кръгли маси сред 
бизнес партньорите 
с цел намаляване на 
ресурсната 
ефетивност и 
способстване 
развитието на 
кръгова икономика.  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

1.6. Цифровизация на икономиката Мярка 1.6.1. 
Инвестиции в 
цифровата 
инфраструктура 

Дейности: 
цифровизация на 
административни
те масиви на 
Община Раковски  

Организиране на по-
бързо 
администриране  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



1.6. Цифровизация на икономиката Мярка 1.6.2 Цифрова 
трансформация на 
малките предприятия  

Дейности: 
Възможности за 
цифровизация на 
индивудуалния 
бизнес.  

Определяне на 
възможностите, 
разяснителна 
кампания и помощ 
на потенциалните 
кандидати 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

1.6. Цифровизация на икономиката Мярка 1.6.3 
Подкрепа на 
социалната 
икономика чрез 
цифрова 
трансформация 

Дейности: 
Възможности за 
цифровизация на 
социалните 
предприятия.  

Определяне на 
възможностите, 
разяснителна 
кампания и помощ 
на потенциалните 
кандидати 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

1.6. Цифровизация на икономиката Мярка 1.6.4: 
Подкрепа за 
повишаване на 
квалификациите и за 
преквалификация на 
работната сила с цел 
подготвянето й за 
бъдещите 
предизвикателства, 
свързани с 
цифровизацията и 
автоматизацията 

Дейности: 
Обучения на 
работници, с 
ниски 
компетенции в 
сферата на 
цифровизацията, 
на които 
ежедневно се 
налга 
използването на 
техническо 
средство 

Обучения, с цел 
обезпечаване 
работния цикъл на 
работника/служител
я 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.1. Достъп до 
специализиран дългосрочна грижа и 
социално включване 

Мярка 2.1.1. 
Създаване на нови 
социални услуги за 
резидентна и 
нерезидентна грижа 
за възрастни хора  

Дейности: 
Създаване на 
Център за 
рехабилитация на 
възрастни хора;  

Центърът за 
рехабилитация на 
възрастни хора е 
необходима за 
община Раковски 
социалну услуга, в 
която да се 
подпомага 
раздвижването на 
възрастни хора;  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 2.1. Достъп до 
специализиран дългосрочна грижа и 
социално включване 

Мярка 2.1.2. 
Създаване на 
съпътстващи 
специализирани, 
консултативни, 
медицински, 
здравно-социални 
услуги, за 
самотноживеещи 
възрастни  и лица със 
специални 
потребности 

Дейности: 
Продължаване на 
"Патронажна 
грижа" 

Проектът е от 
изключителна за 
самотноживеещите 
възрастни хора, 
които имат нужда от 
обезпечаване на 
ежедневни 
задължения 
свърсани със 
ежеднивния им 
цикъл 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.1. Достъп до 
специализиран дългосрочна грижа и 
социално включване 

Мярка 2.1.3 
Насърчаване 
включването на 
млади хора и лица 
със специфични 
потребности към 
социални 
предприятия   

Дейности: 
Създаване на 
социално 
предприятие 

Създаване на 
социално 
предприятие, което 
да реализира 
продукция на 
принципа на 
кръгова икономика 
като създава 
сувенири.  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.1. Достъп до 
специализиран дългосрочна грижа и 
социално включване 

Мярка 2.1.4. 
Създаване на център 
за личностно 
развитие 
подпомагащ младите 
хора в Община 
Раковски 

Дейност: Център 
за личностно 
развитие 

Центърът ще цели 
да способства, както 
професионалната 
така и 
образователната 
потребност на деца 
и младежи.  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.1. Достъп до 
специализиран дългосрочна грижа и 
социално включване 

Мярка 2.1.5. 
Развиване на 
капацитета на вече 
изградените 
социални услуги 

Дейности: 
Развиване 
капацитета на 
ЦОП 

ЦОП е от 
изключителна 
подкрепа за децата, 
ползватели на 
услугите му. С 
развитието на 
Монтесори център е 
нужно увеличаване 
капацитета на 
центъра 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 2.1. Достъп до 
специализиран дългосрочна грижа и 
социално включване 

Мярка 2.1.6. 
Създаване на нови 
социални услуги за 
деца със специфични 
потребности  

Дейности: 
Създаване на 
дневен център за 
деца със 
специални 
потребности 

Неофициално 
проучване показва, 
че около 80% от 
родителите на деца 
със специлни 
потребности са 
работещи. По време 
на работа нямам ка 
да вземата детто си 
с тях. Това 
затруднява 
работния им 
процес. Дневният 
център за деца със 
специални 
потребности, не 
само ще предостави 
на децата своята 
професионално 
помощ, но и ще 
обезпечи работния 
ден на родителите.  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.1. Достъп до 
специализиран дългосрочна грижа и 
социалнио включване 

Мярка 2.1.7. 
Създаване на 
специализиран 
транспорт за хора в 
неравностойно 
положение 

Дейности: 
Закупуваен на 
специализиран 
автобус.  

Разпокъсаността на 
населените места в 
община Раковски 
налага нуждата от 
закупуване на 
подобно превозно 
средство с цел по-
лесното 
предвижване от 
едно място до 
друго. 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.2. Качествено 
образование  

Мярка 2.2.1. 
Осигуряване достъпа 
до качествено 
предучилищно и 
училищно 
образование;  

Дейности: 
Създаване на 
детска градина; 
Създаване на 
гимназия; 

Към момента 
обхванати са около 
70 процента от 
децата, които са в 
задължителна 
предучилищна 
форма, като от 
определящо 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



значение за 
общината е да 
обхване всички. 
Нуждата от 
гимназия в община 
Раковски е 
обослован по-горе  

Приоритет 2.2. Качествено 
образование 

Мярка 2.2.2. 
Изграждане на 
адекватна 
инфраструктура за 
образование 

Дейности: 
Изграждане на 
физкултурни 
салони и нови 
сгради в 
училищата и 
детските градини.  

Подобряването на 
демографските 
характеристики на 
Община Раковски 
определя нуждата 
от нови училищни 
сгради и 
физкултурни салони 
както в училищата 
така и в детските 
градини.  

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.2. Качествено 
образование 

Мярка 2.2.3. 
Прилагане на 
ефективни мерки за 
включване на децата 
от уязвимите групи 
към образование  

Дейности: 
Обучения на 
учитили как да се 
отнасят към деца 
със СОП и 
осъществяване на 
плавен преход 
към 
приобщаващо 
образование; 
Кръгли маси и 
разговор с 
ученици на тема 
"Отноението към 
деца със СОП"; 
Обезпечаване на 
нуждите на деца 
със СОП 

Инвестиране в 
дейности свързани 
със опазване 
правата на децата от 
уязвимите групи 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 2.2. Качествено 
образование 

Мярка 2.2.4 
Постигане на 
гъвкавост на 
образователната 
система спрямо 
промените и 
изискванията на 
бизнеса и местните 
пазари на труда  

Дейности: 
Въвеждане на 
паралелки 
свързани с 
логистиката; 
електричеството 
и т.н.   

Способстване и 
преминаване към 
подобен тип 
паралелки с цел 
разширяване 
знанията надецата 

Община 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.2. Качествено 
образование 

Мярка 2.2.5.  
Увеличаване на 
възможностите за 
осъществяването на 
дуално обучение по 
различни професии, 
което да е 
съобразено с 
потребностите на 
бизнеса на 
регионално и местно 
ниво. 

Дейности: 
Определяне на 
срещи със 
предприятията в 
индустриална 
зона Раковски с 
цел интегриране 
на дуално 
обучение.  

Инттегрирането на 
дуално обучение е 
от крещяща нужда 
за Община Раковски 
с цел предоставяне 
на по-качествена 
работна ръка в 
индустриална зона 

Община 
Раковкси; 
Индустриалн
а зона 
Раковски  

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.2. Качествено 
образование 

Мярка 2.2.6. 
Инвecтициитe в 
ключoви yмeния, 
включително на 
компютърни и 
цифрови умения на 
човешките ресурси, 
което препятства 
широкото използване 
на ИКТ и базираните 
на тях услуги.  

Дейности: 
Осъвременяване 
на цифровата 
инфраструктура 
по училища 

Пандемичната 
обстановка в 
страната доведе до 
нови нужди на 
онлайн обучението. 
Известна част от 
децата все още не 
могат да получат 
качествено 
образование с огед 
на новите 
потребности 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 2.2. Качествено 
образование 

Мярка 2.2.7. 
Прилагане на 
комплексна оценка 
на потребностите на 
базата на 
разработени модели 
за работа и 
провеждане на 
обучения на 
служители, 
професионалисти и 
др 

Дейности: 
Изготвяне на 
оценки на 
потребностите 
според учебните 
заведения; 
Провеждане на 
объчения и 
семинари  

Развитието на 
основните училища 
в Община Раковски 
немунуемо показва 
високи резултати на 
учениците. За да 
бъдат развити 
учениците, обаче е 
нужно да бъдат 
развити и учителите.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.2. Качествено 
образование 

Мярка 2.2.8. 
Осигуряване на 
условия за 
качествена заетост на 
трудоспособните 
лица;  

Дейности: 
Създаване на 
център за 
личностно 
развитие, който 
да способства 
развитието на 
екпертите след 
завършване на 
образованието си 

Оказва се, че голяма 
част от екпертите, 
които завършват 
образованието си са 
неподготвени за  
осъществяване на 
трудов цикъл. 
Центърът за 
личностно развитие 
ще има задачата да 
развие тези финни 
компетенции у 
младежите.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.2. Качествено 
образование 

Мярка 2.2.9 
Осигуряване на 
достъп до програми 
за активиране, 
ориентиране, 
обучение и заетост  

Дейности: 
Осъществяване 
на достъп до 
програмите чрез 
разяснителни 
кампании, срещи 
и т.н.  

Осъществяване на 
разгърнат достъп и 
поясняване на 
различните 
възможности за 
програми 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 2.2. Качествено 
образование 

Мярка 2.2.10: 
Подкрепа за бърз 
преход от училище и 
безработица към 
работа и успешно 
включване в активен 
икономически живот, 
в т.ч. чрез стажове, 
чиракуване, 
професионално, 
неформално и 
самостоятелно 
обучение и 
придобиване на 
умения. 

Дейности: 
Създаване на 
условия за 
стажуване в 
Общинска 
администрация и 
институциите 
управлявани от 
нея 

Развитието на 
местните 
потенциали е важно 
за бъдещото 
развитие на Община 
Раковски  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.2. Качествено 
образование 

2.2.11. Изграждане на 
нова структура на 
средно училище 
предоставяща достъп 
до адекватно средно 
образование  

Дейности: 
Изграждане на 
средно училище с 
изучаване на 
чужди езици и 
икономически 
профил 

Наблюдавана 
тенденция в 
Община Раковски е 
че го ляма част от 
учениците избират 
езикови гимназия и 
гимназия с 
икономически 
профил, за да 
продължат своето 
образование.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.3. Подкрепа в културата Мярка 2.3.1. 
Маркетинг на 
дестинациите с 
акцент върху по-
значими културни и 
природни атракции 
чрез обмен на ноу-
хау и добри практики 
в областта на 
туризма. 

Дейности: 
Посещения на 
околни развити 
забележителност
и и атракциони с 
цел 
осъществяване на 
пъстър културен 
календар 

Обезпечаването на 
културния календар 
е нужно за 
интересното и 
атрактивно 
ежедневие на 
гражданите на 
Община Раковски и 
околните общини 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 2.3. Подкрепа в културата Мярка 2.3.2. 
Използване на 
интерактивни и смарт 
технологии, в т.ч. 
виртуална реалност, 
wi-fi осигуряване на 
обектите 

Дейности: 
Закупуване на 
смерт технологии 
за виртуална 
реалност с цел 
читалищата да 
станат по-
атрактивни 

Читалищата в 
Община Раковски са 
достатъчно развити 
откъм фолклор, но 
все още липсват 
атракции, които да 
способстват 
привличането на 
младежи  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.3. Подкрепа в културата Мярка 2.3.3. 
Поддръжка, 
възстановяване и 
подобряване на 
културното и 
природното 
наследство на селата 
и селския ландшафт и 
др. 

Дейности: 
Изграждане на 
перголи, пейки и 
места за отдих и 
релакс; 
подобраване на 
читалищната 
инфраструктура 

Населените места в 
община Раковски се 
отличават с 
подреденост, но все 
още има какво да се 
желае откъм 
инфраструктура, 
особено що се 
отнася до парковите 
пространства и 
културните 
институции. 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.3. Подкрепа в културата Мярка 2.3.4. 
Подобряване на 
училищната спортна 
инфраструктура 

Дейности: 
Изграждане на 
допълнителни 
физкултурни 
салони в 
основните 
училища; 
Изграждане на 
клетки за 
футбол/баскетбол 
в училищата 

Тенденцията за 
стоене пред 
компютъра от 
страна на децата, 
рязко трябва да 
бъде прекъсната, за 
това Община 
Раковски има нужда 
да подобри 
спортната 
инфраструктура по 
места. Колкото до 
изгражданато на 
физкултурни 
салони, то е 
задължителна част 
от стратегията, тъй 
като в салоните вече 
няма достатъчно 
място за всички 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства; 
Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



деца. 

Приоритет 2.3. Подкрепа в културата Мярка 2.3.4. 
Поддържане на 
открити и закрити 
спортни площи за 
насърчаване на 
масовия спорт и 
провеждането на 
масови спортни 
събития 

Дейности: 
Изграждене на 
универсална 
спортна зала за 
масов спорт  

Спортът в ОБщина 
Раковски е развит на 
доста високо ниво. 
Тенденцията за 
увеличаване на 
гражданите в 
събития като 
спортния празник на 
Община Раковски е 
достатъчно 
показателна.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.3. Подкрепа в културата Мярка 2.3.5. 
Създаване на музей 
на Община Раковски 

Дейности: 
Изграждане на 
сграда и 
обурудване за 
музей на Община 
Раковски 

Община Раковски е 
пропита с история. 
Към настоящия 
момент в Общината 
съществува само 
една частна сбирка, 
събрана от местен 
свещеник  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.3. Подкрепа в културата Мярка 2.3.6. 
Субсидиране на 
читалища  

Дейности: 
Определяне на 
финанси от 
местните 
средства за 
спомагане на 
културния 
календар на 
читалищата  

Читалищата са от 
изключителна 
важност за Община 
Раковски, тъй като 
те поддържат 
българския дух.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства  

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство 



Приоритет 2.4. Подкрепа в 
здравеопазването 

Мярка 2.4.1. 
Изграждане на 
допълнителен 
инфекциозен корпус 
към МБАЛ Раковски  

Дейности: 
Построяване и 
уборудване на 
нов курпус  

Развитието на 
здравеопазването в 
Община Раковски е 
от същинско 
значение. 
Изграждането на 
инфекциозно 
отделение ще 
допринесе за по-
здравословната 
среда на цялата 
област, тъй като 
Инфекциозната 
болница в гр. 
Пловдив също не е 
във завидно 
положение 

Община 
Раковски; 
Община 
Брезово 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 2.4. Подкрепа в 
здравеопазването 

Мярка 2.4.2. 
Обновяване на 
остаряла медицинска 
техника в МБАЛ 
Раковски 

Дейности: 
Закупуване на 
скенер и рентген 
за МБАЛ Раковски 

Поради остарялото 
оборудване е 
наложително 
закупуването на 
ново такова 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.1. Развитие на 
енергийната ефективност 

Мярка 3.1.1. 
Насърчаване 
използването на ВЕИ 

Дейности: 
Оползотвяряване 
на сгради 
собственост на 
Община Раковски 
за фотоволтаични 
системи 

Община Раковски 
разполага с 
известен брой 
имущество, 
надлежно описано в 
"Програмата за 
насърчаване 
използването на 
ВЕИ в община 
Раковски". С цел 
изпълнение на 
програмата Община 
Раковски ще търси 
средства за 
надлежната и 
реализация. 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 3.1. Развитие на 
енергийната ефективност 

Мярка 3.1.2. 
Подобряване 
ефективността на 
сградните 
инсталации 

Дейности: 
Подмяна на 
водопроводни и 
електроинсталац
ии или поставяне 
на нови в сгради 
собственост на 
Община Раковски 

Реализицията на 
проекри 
инфраструктурно 
значение изисква 
поставянето на 
сградни инсталации, 
което налага 
описването на този 
приоритет  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.1. Развитие на 
енергийната ефективност 

Мярка 3.1.3. 
Подобряване на 
уличното и парковото 
осветление 

Дейности: 
Подмяна на 
улични лампи; 
Изграждане на 
парково 
осветление и 
улично 
осветление там 
където липсва 

Изграждането на 
осветление ще 
способства и 
подобри 
предвижването на 
граждани в тъмната 
част на 
денонощието 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.1 
Оптимизиране 
събирането и 
третирането на 
отпадъци и 
внедряване на 
съвременни 
технологии за 
разделно събиране, 
предварително 
третиране, 
компостиране на 
биоразградимите 
отпадъци, с цел 
повишаване на 
количествата 
рециклирани 
отпадъци и 
стимулиране на 
повторната употреба 

Дейности: 
Изграждане на 
площадка за 
третиране на 
строителни 
отпадъци; 
Създаване на 
общински 
компостер; 
Иновации в 
сверата на 
екологията; 
Стимулиране към 
рециклиране; 
Стимулиране към 
кръгова 
икономика 

Осъществяването на 
всички тези 
дейности ще 
реализира и 
завърши изцяло 
екологичната 
програм на община 
Раковски  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.2. 
Изграждане на 
мониторингово 
наблюдение на 
завода за битови 
отпадъци.  

Дейности: Мерки 
за пряко 
наблюдение от 
страна на Община 
Раковски  

В процеса си на 
работа през 
годините завода за 
битови отпадъци 
неколкократно се е 
самозапалвал. Това 
води до обгазяване 
и тежък въздух в 
околните населени 
места, от които най-
потърпевша е 
Община Раковски.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.3 
Разработване и 
актуализиране на 
планове за 
управление на 
защитени територии 
и на защитени зони 
от Националната 
екологична мрежа 

Дейности: 
Разработване на 
план за 
управление на 
защитената 
местност "Чирпан 
бунар"  

С решение на МОСВ 
част от карстовия 
извор "Чирпан 
бунар" е отдаден за 
управление на 
Община Раковски. 
Създаването на 
план за управление 
на местността е от 
ключово знаяение.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.4. 
Мониторинг, 
обхващащ 
защитените 
територии и зони, 
както и мониторингът 
извън тях, касаещ 
ценни, редки и 
защитени растителни 
и животински 
видове.  

Дейности: 
Мониторингов и 
фактически 
контрол на 
защитената 
местност Чирпан 
Бунар; 
Картотекиране на 
дърветата в 
Община Раковски  

Мониторинговия и 
фактически контрол 
ще спомогнат 
защитата на 
местността от 
замърсяване.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.5: 
Разработването на 
планове за действие 
за застрашени 
животински и 
растителни видове, 
както и опазването, 
поддържането и 
възстановяването на 
местообитания и 
видове в района. 

Дейности: 
Способстване 
жизнения цикъл и 
сопазване на 
животните 
живеещи на 
територията на 
Община 
Раковски.  

Запазването на 
фауната, спомага за 
развитието на 
живота. За това то е 
от съществено 
значение за Община 
Раковски  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.6. 
Създаване и 
актуализация на база 
данни за рискови 
зони, доизграждане 
на системи за ранно 
предупреждение за 
възникващи 
опасности от 
наводнения, пожари. 

Дейности: 
Оборудване на 
язовирите с 
устройства за 
отчитане на 
нивото  

Оборудването на 
язовирите с този 
вид средства ще 
способства за 
превантивната 
защота от 
наводнения 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.7: 
Почистване на корита 
на реки и изграждане 
на защитни 
съоръжения, 
изследване на 
последиците от 
промените в климата 

Дейности: 
Изваждане на 
паднали клони и 
дървета в 
урбанизираните 
територии; 
Допълване на 
изградените 
съоръжения в 
рамките на 
населените места 

Реализирането на 
тези дейности ще 
доведе до 
превениране от 
наводнения.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.8 
Изграждане на 
съоръжения за борба 
с ерозията, 
залесяване на 
обезлесени участъци, 
устойчиво 
използване на земите 

Дейности: 
Залесяване на 
"Гора на героите"  

По идея на Съюза на 
офицерите и 
сержантите от 
запасния резерв е 
предвидено да се 
залесят 200 дървета 
като символ на 200-
те гражданина от 

Община 
Раковски; 
СОСЗР 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



и други Раковски загинали 
във войните от 
Руско-турската 
Освободителна 
война до Втората 
световна война.  

Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.9. 
Изграждане на 
общинска площадка 
за третиране на 
строителни отпадъци  

Дейности: 
Инфраструктурно 
обезпечаване на 
проекта 

В околностите на 
Раковски няма 
площадка за 
третиране на 
строителни 
отпадъци, а Община 
Раковски има 
сключен договор 
със "ВиС строй" 
ЕООД. Дебитите на 
строителството в 
Община Раковски, 
обаче показва, че 
има голяма нужда 
от подобно 
съръжение, тъй като 
чрез негообщина 
Раковски ще може 
да използва 
надребнения 
строителен отпадък 
за инертни 
материали.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.10. 
Създаване на 
цифрова система за 
мониторинг на 
реките и язовирите 

Дейности: 
Закупуване на 
устройства и 
софтуер, който да 
интервенира 
върху 
хипотетичната 
възможност от 
преливане и 
наводнение 

Реализирането на 
тази дейност ще 
способства върху 
правилната и 
навременн 
интервенция при 
наводнение. 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.11. 
Създаване на мрежа 
от станции за 
мониторинг чистотата 
на въздуха в община 
Раковски  

Дейности: 
Закупуване на 
станция за 
измерване 
чистота на 
въздуха 

В Раковски няма 
такава, а 
определянето на 
чистотата на въздуха 
е от ключово 
значение при 
определяне на 
останлите 
приоритети за 
развитие на 
екологината 
програма на 
Община Раковски.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.12. 
Изграждане на 
станции за 
електрически 
автомобили с цел 
опазване чистотата 
на въздуха  

Дейности: 
Фактическо 
изграждане на 
електростанции  

Изграждането на 
електростанции ще 
стимулира 
опазването на чиста 
околна среда като 
стимулира и 
закупуването на 
електромобили от 
гражданите не 
Община Раковски  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.1: 
Модернизация, 
разширяване и 
изграждане на нова 
местната транспортна 
инфраструктура  

Дейности: 
Инфраструктурно 
обезпечаване  

Град Раковски е 
един от градовете в 
България, който е 
недобре обезпечен 
откъм пътна 
инфраструктура. 
Развитието на тази 
сфера е от ключово 
значение 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.2: 
Подобряване и 
модернизация на 
водоснабдяването, 
канализацията и 
пречистването на 
отпадните води   

Дейности: 
Изграждане на 
канализация и 
МПСОВ в селата 
Белозем и 
Стряма; Подмяна 
на водопровода в 
с. Чалъкови 

С. Стряма и с. 
Белозем са две от 
най-големите села, 
дори в национале 
мащаб. И в двете 
села все още не е 
изградена 
каналаизация 

с. Белозем, с. 
Стряма 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.3.: 
Подобряване на 
електроснабдяването 

Дейности: 
Подобряване на 
електроснабдява
нето за малкия 
потребител 

Можем да кажем, 
че към момента 
Община Раковски е 
община с 
прогресивно 
развиващи се бързи 
темпове. С всеки 
изминал деен 
строителството на 
битови сгради 
напредва все повече 
и повече, което 
обославя нуждата от 
развиване и 
подобряване на 
електрснабдяването 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.4.: 
Подобряване и 
модернизация на 
социалната 
инфраструктура   

Дейности: 
Изграждане на 
самостоятелна 
сграда за нуждите 
на ЦОП Раковски 

Сградата, в която се 
намира ЦОП 
"Светулка" Раковски 
е наета сграда, за 
която Община 
Раковски години 
наред плаща наем. 
Изграждането на 
нова сграда е 
приоритет за 
Община Раковски 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.5: 
Подобряване и 
модернизация на 
културната 
инфраструктура в 
общината   

Дейности: 
Саниране на 
читалищата в 
Община Раковски  

Читалищната 
инфрасрутура по 
насалените места е 
стара и ремонт е 
нужен. С 
приоритетно 
значение и 
санирането на 
читалището в с. 
Белозем  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.6.: 
Подобряване и 
модернизация на 
административни 
сгради  

Дейности: 
Подомряване, 
модернизация и 
въвеждане в 
експлоатация на 
училищна сграда 
между двата 
квартала. 

Превръщането на 
сграда в център за 
личнодтно 
развитие, детска 
градина, младежки 
център и център 
запредприемачеств
о е от ключово 
значение за община 
Раковски  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.7. 
Подобряване, 
модернизация и 
изграждане на нови 
спортни съоръжения 

Дейности: 
Развитие на 
спортни 
съоръжение, с 
цел обезпечаване 
на децата откъм 
спорт 

Модернизацията на 
изградените вече 
спортни съръжения 
и изграждането на 
нова универсална 
спортна зала с 
плувен басейн към 
нея е от съществена 
важност за Община 
Раковски 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.8. 
Изграждане на 
център за личностно 
развитие, 
предприемачество и 
иновации 

Дейности: 
Инфраструктурно 
обезпечаване на 
проекта 

Създаването на 
подобен вид 
инфраструктура ще 
засили заетостта в 
града 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.9. 
Подобряване, 
модернизация и 
изграждане на нова 
училищна и 
предучилищна 
инфраструктура 

Дейности: 
Инфрструктурно 
обезпечаване на 
проекта 

Изгражденето на 
физкултурни салони 
и училищна 
инфраструктура по 
селата е от 
съществено 
значение за 
обхващането на 
100% от учениците, 
които следва да 
посещават училище 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.10. 
Подобряване, 
модернизация и 
изграждане на нова 
паркова и 
ландшафтна 
инфраструктура  

Дейности: 
Изграждане на 
места за конфорт, 
междублокови 
пространства и 
паркове 

Превръщането на 
града в по-красиво 
място е приоритет 
на Община Раковски  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.11. 
Подобряване, 
модернизация и 
изграждане на 
специфична 
инфраструктура на 
територията на 
индустриална зона  

Дейности: 
Инфраструктурно 
обезпечаване на 
проекта 

Реализацията и 
изграждането на 
детска градина; 
улична 
инфраструктура и 
Общежития за 
живеене на този 
етап ще способства 
по-добрия работен 
процес в 
индустриална зона 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.12. 
Подобряване, 
модернизация и 
ремонт на язовири и 
язовирни стени  

Дейности: 
Инфраструктурно 
обезпечаване на 
проекта 

Поради 
експлоатацията на 
язовирите част от 
яовирните стени на 
територията на 
Община Раковски са 
се деформирали и 
следва да бъдат 
поправени.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.13. 
Изграждане на 
паркоместа по 
площадите с 
интелигентна система 
за паркиране 

Дейности: 
Инфраструктурно 
обезпечаване на 
проекта 

Проблема с 
паркоместата около 
центровете на 
населените места, 
стои на дневен ред 
и трабва да бъде 
разрешен 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.14. 
Развитие на 
системата за 
видеонаблюдение на 
територията на 
община Раковски 

Дейности: 
Инфраструктурно 
обезпечаване на 
проекта 

Изграждането на 
система от камери 
интервенира върху 
битовата 
престъпност 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 4.1. Подобряване 
качеството на услугите, 
предоставяни от общината  

Мярка 4.1.1. 
Усъвършенстване 
организацията на 
управление и работа 
в общинска 
администрация 
Раковски 

Дейности: 
Способстване на 
служителите 
според техните 
нужди 

Реализицията на 
проекти от този тип 
ще допринесе за по-
бързото и 
качествено 
обслужване на 
гражданите.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 4.1. Подобряване 
качеството на услугите, 
предоставяни от общината  

Мярка 4.1.2. 
Повишаване 
квалификацията и 
уменията на 
служителите в 
общинска 
администрация 
Раковски   

Дейности: 
Организиране на 
кръгли маси, 
семинари и т.н.  

Реализацията на 
такъв тип процеси 
ще стимулира 
хармоничната 
обстановка между 
служителите в 
Община Раковски  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 4.1. Подобряване 
качеството на услугите, 
предоставяни от общината  

Мярка 4.1.3. Подмяна 
на автопарка на 
община Раковски с 
електромобили 

Дейности: 
Обезшечаване на 
мярката  

Реализацията на 
тази мярка ще 
стимулира 
опазването на 
въздуха и ще даде 
пример на 
гражданите 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 4.1. Подобряване 
качеството на услугите, 
предоставяни от общината  

Мярка 4.1.4. По-чиста 
община  

Дейности: 
Закупуване на 
метачна и миячна 
машина 

Реализацията на 
този проект ще 
направи населените 
места по-чисти 

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми;  
 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 4.2. Стимулиране на 
местните партньорства и 
международно сътрудничество  

Мярка 4.2.1. Развитие 
на международно 
сътрудничество  

Дейности: 
Побратимяване с 
чужди градове 

Реализацията на 
подобен тип 
проекти оставя 
както икономически 
така и културен 
отпечатък върху 
общината  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  



Приоритет 4.2. Стимулиране на 
местните партньорства и 
международно сътрудничество  

Мярка 4.2.2. Развитие 
на сътрудничество с 
местния бизнес 

Дейности: 
Организиране на 
кръгли маси и 
дискусии 

Реализацията на 
подобен тип 
проекти подобрява 
конкуретоспособнат
а среда  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 4.2. Стимулиране на 
местните партньорства и 
международно сътрудничество  

Мярка 4.2.3. Развитие 
на сътрудничество с 
общини с общи 
интегрирани проекти 

Дейности: 
Организиране на 
обсъждания и 
реализция на 
проектите  

Реализацията на 
подобен тип 
проекти ще развие 
местните 
потенциали като 
стимулира 
развиването и на 
региона.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми  

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

Приоритет 4.2. Стимулиране на 
местните партньорства и 
международно сътрудничество  

Мярка 4.2.4. 
Създаване и 
утвърждаване на 
партньорски връзки 
със съседните 
общини за съвместно 
участие в проекти  

Дейности: 
Организиране на 
обсъждания и 
реализация на 
проекти  

Реализацията на 
подобен тип ще 
проекти ще развие и 
организира 
възможностите за 
раелизиране на по-
мащабни проекти.  

Община 
Раковски 

  Местни 
средства, 
Европейск
и и 
националн
и 
програми 

До края 
на 
периода 
на 
действие 
на ПИРО 

Общинско 
ръководство; 
Отдел 
"Европроекти, 
култура и 
образование";  
МИГ Раковски  

 

 

    Приложение № 1А 

    Индикативен списък на важни за общината проекти, 

    включени в ПИРО на Община Раковски за периода 2021-2027 г.  

              

    Проекти Проектна готовност  Индикативен 
срок на 
изпълнение 
(месеци) 

Общ индикативен 
бюджет на проектната 
идея (в хил. лв.) 

Допълнителна 
информация 



ПРИОРИТЕТ 1.1.   Развитие на наличния и 
способстване създаването на нов местен 
бизнес, привличане на инвеститори, чрез 
оптимизиране на Индустриална зона 
Раковски, както и подходящите места 
около останалите населени места. 

Мярка 
1.2.3.Обособяван
е на микро 
индустриални 
зони, около 
останалите 
насалени места 

Проект 1. 
Създаване и 
развитие на микро 
индустриални 
паркове в Белозем 
и Болярино 

Подготвя се 84   Развиването на микро 
индустриалните 
паркове ще способства 
намаляването на 
безработицата в 
Община Раковски и ще 
създаде повече 
работни места.  

ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на 
предприемачеството  

Мярка 1.2.4. 
Насърчаване на 
предприемачеств
ото сред 
уязвимите групи 
на пазара на 
труда, 
включително и 
социалното 
предприемачеств
о за безработни 
лица, хора с 
увреждания и 
лица от групи в 
неравностойно 
положение 

Проект 1. 
Изграждане за 
център за 
личностно развитие 
и социални 
дейности 

Подготвя се 24   Развиването на такъв 
тип център ще 
способства развитието 
на младите хора като 
им дава необходимите 
компетенции за 
придобиване на 
трудови умения и 
компетенции  

ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на земеделските 
дейности 

Мярка 1.3.4. 
Подпомагане на 
зеленчукарството
, овощарството, 
животновъдствот
о и 
биоземеделието 

Проект 1. Борса за 
плодове и 
зеленчуци изцяло 
произведени на 
територията на 
общините Брезово 
и Раковски  

Подготвя се 24   Към момента на 
територията на двете 
общини са 
изключителни развити 
житните земеделски 
култури. Развитието на 
зеленчукарството и 
овощарството ще 
способства 
създаването на едно 
по-
конкурентоспособна 
среда 



ПРИОРИТЕТ 1.4. Развитие на туризма Мярка 1.4.1. 
Развитие на 
религиозен, 
спортен, 
културен и 
природен 
туризъм. 

Проект 1. Разиване 
на защитенят 
картов извор 
"Чирпан бунар", 
чрез изграждане на 
беседки и 
наблюдателни кули 
за редки видове 
птици 

Подготвя се 36   Привличане на 
външни туристи  

Проект 2. Развиване 
на местността 
"Кисимови дупки" 

Подготвя се 36   Привличане на 
външни туристи  

Проект 3. Разиване 
на Международен 
детски футболен 
турнир "Франц 
Коков"  

Реализиран на 
местно и регионално 
ниво 

36   Привличане на 
външни туристи  



Проект 4. 
Подпомагане на 
международен 
християнски 
фестивал Белозем  

Подготвя се 36   Привличане на 
външни туристи  

Проект 5. Развиване 
и привличане на 
повече 
чуждестранни 
групи в 
Международен 
кукерски фестивал 
"Кукуве" 

Фестивалът има вече 
дълбаки традиции  

36   Привличане на 
външни туристи. 

ПРИОРИТЕТ 2.1. Достъп до специализиран 
дългосрочна грижа и социално включване 

Мярка 2.1.3 
Насърчаване 
включването на 
млади хора и 
лица със 
специфични 
потребности към 
социални 
предприятия   

Проект 1. 
Създаване на 
социално 
предприятие в 
изоставеноучилище  

Подготвя се 36   Обецпечаване 
възможността за 
работа на работници, 
които са със 
специални 
потребности 



Мярка 2.1.6. 
Създаване на 
нови социални 
услуги за деца 
със специфични 
потребности  

Проект 1. 
Създаване на - 
Дневен център за 
деца с Специфични 
потребности 

Подготвя се 48   Реализацията на този 
проект ще обезпечи 
както възможностите 
на децата да работят, 
така и ще направи по-
цветно ежедневието 
на децата 

ПРИОРИТЕТ 2.2. Качествено образование Мярка 2.2.1. 
Осигуряване 
достъпа до 
качествено 
предучилищно и 
училищно 
образование 

Проект 1. 
Създаване на нова 
езикова гимназия 

Подготвя се 24   Нуждата от езикова 
гимназия е обославана 
от множеството 
ученици, които се 
обучават в Пловдив 

Проект 2. 
Изграждане на 4 
допълнителни 
класни стаи в ОУ 
"Христо 
Смирненски"  

Подготвя се 48   Обезпечаване нуждата 
от качествено 
образование 

Проект 3. 
Изграждане на нова 
Детска градина в 
Чалъкови  

Подготвя се  48   Обхващане на 100% от 
децата в 
задължителна 
предучилищна форма  



Проект 4. 
Изграждане на нова 
детска градина в 
изоставено 
училище, находящо 
се на ул. "Първи 
май" 

Подготвя се 84   Обхващане на 100% от 
децата в 
задължителна 
предучилищна форма  

Мярка 2.2.2. 
Изграждане на 
адекватна 
инфраструктура 
за образование 

Проект 1. 
Изграждане на 
физкултурен салон 
в ДГ "Иглика"  

Подготвя се 48   Обезпечаване на 
спорта по учебните 
заведения 

Проект 2. 
Изграждане на 
физкултурен салон 
в ДГ "Детелина"  

Подготвя се 48   Обезпечаване на 
спорта по учебните 
заведения 

Проект 3. 
Изграждане на 
физкултурен салон 
в ДГ "Синчец"  

Подготвя се 48   Обезпечаване на 
спорта по учебните 
заведения 



Проект 4. 
Изграждане на 
физкултурен салон 
в ОУ  "Христо 
Ботев"  

Подготвя се 48   Обезпечаване на 
спорта по учебните 
заведения 

Проект 5. 
Изграждане на 
физкултурен салон 
в ОУ "Христо 
Смирненски"  

Подготвя се 48   Обезпечаване на 
спорта по учебните 
заведения 

Мярка 2.2.9 
Осигуряване на 
достъп до 
програми за 
активиране, 
ориентиране, 
обучение и 
заетост 

Проект 1. Социални, 
здравни, 
образователни 
услуги за 
маргинализираните 
общности и 
малцинства, като 
ромите и 
насърчаване към 
заетост 

Подготвя се  84   Реализацията на 
подобен проект ще 
осъществи правилната 
интеграция на 
маргинализираните 
общества 

ПРИОРИТЕТ 2.3. Подкрепа в културата Мярка 2.3.4. 
Подобряване на 
училищната 
спортна 
инфраструктура 

Проект 1. 
Изграждане на 
скейт площадка  

Спечелен проект  24   Реализацията на този 
проект ще насърчи 
децата към нови 
спортове.  



ПРИОРИТЕТ 2.4. Подкрепа в 
здравеопазването 

Мярка 2.4.1. 
Изграждане на 
допълнителен 
инфекциозен 
корпус към МБАЛ 
Раковски  

Проект 1. 
Изграждене на 
инфекциозно 
отделение към 
МБАЛ Раковски  

Подготвено 
технически задание  

24   Реализацията на този 
проект ще способства 
обезпечаването на 
здравеопазването в 
Общините Раковски и 
Брезово  

Мярка 2.4.2. 
Обновяване на 
остаряла 
медицинска 
техника в МБАЛ 
Раковски 

Проект 1. 
Закупуване на 
скенер  

Събрани оферти  24   Реализацията на този 
проект ще способства 
обезпечаването на 
здравеопазването в 
Общините Раковски и 
Брезово  

Проект 2. 
Закупуване на 
рентген  

Събрани оферти  24   Реализацията на този 
проект ще способства 
обезпечаването на 
здравеопазването в 
Общините Раковски и 
Брезово  

ПРИОРИТЕТ 3.1. Развитие на енергийната 
ефективност 

Мярка 3.1.1. 
Насърчаване 
използването на 
ВЕИ 

Проект 1. 
Насърчаване 
използването на 
ВЕИ - Сграда на 
Общинска 
администрация  

Подготв се  36   Реализацията на този 
проект ще опази 
околната среда  



Проект 2. 
Насърчаване 
използването на 
ВЕИ - Сграда на 
изоставено 
училище находящо 
се на ул. "Първи 
май", № 10 

Подготв се  36   Реализацията на този 
проект ще опази 
околната среда  

Проект 3. 
Насърчаване 
използването на 
ВЕИ - Физкултурен 
салон находящ се в 
ДГ "Щастливо 
детство"  

Подготв се  36   Реализацията на този 
проект ще опази 
околната среда  



ПРИОРИТЕТ 3.2. Защита от рискове за 
климатични промени и опазване на 
биологичното разнообразие 

Мярка 3.2.1 
Оптимизиране 
събирането и 
третирането на 
отпадъци и 
внедряване на 
съвременни 
технологии за 
разделно 
събиране, 
предварително 
третиране, 
компостиране на 
биоразградимите 
отпадъци, с цел 
повишаване на 
количествата 
рециклирани 
отпадъци и 
стимулиране на 
повторната 
употреба 

Проект 1. 
Изграждане на 
компостираща 
иснсталация 

Подготвя се  84   Реазлизацията на този 
проект ще утвърди 
възможностите за 
разделно събиране на 
отпадъците.  

Мярка 3.2.9. 
Изграждане на 
общинска 
площадка за 
третиране на 
строителни 
отпадъци 

Проект. 2. 
Проектиране и 
изграждане на 
площадка за 
преработка и 
оползотворяване на 
строителни 
отпадъци  

Подготвя се 36   Изграждането на 
такава площадка ще 
спомогне опазването 
на чиста околна среда 



ПРИОРИТЕТ 3.3. Подобряване, 
модернизация и изграждане на нова 
инфраструктурата.  

Мярка 3.3.1. 
Модернизация, 
разширяване и 
изграждане на 
нова местната 
транспортна 
инфраструктура 

Проект 1. 
Доизграждане и 
рехабилитация на 
улична мрежа и 
прилежаща 
инфраструктура 

Подготвя се 84   Ремонтиране и 
изграждане на нови 
асвалтирани пътища 

Проект 2. 
Изграждане на 
мрежа от велоалеи 

Подготвя се 84   Създавнето на мрежа 
от велоалеи ще 
способства 
екологичното 
предвижване в града 

Мярка 3.3.2 
Подобряване и 
модернизация на 
водоснабдяванет
о, канализацията 
и пречистването 
на отпадните 
води  

Проект 1. 
Изграждане на 
кнализационна 
мрежа и подмяна 
на водопровод в 
село Белозем 

Готово техническо 
задание  

48   Обезпечаване 
нуждите на 
населените места към 
канализация и 
водопровод 

Проект 2. 
Изграждане на 
кнализационна 
мрежа и подмяна 
на водопровод в 
село Стряма  

Готово техническо 
задание  

48   Обезпечаване 
нуждите на 
населените места към 
канализация и 
водопровод 



Проект 3. 
Изграждане на 
ПСОВ в село 
Белозем 

Готово техническо 
задание  

48   Обезпечаване 
нуждите на 
населените места към 
канализация и 
водопровод 

Проект 4. 
Изграждане на 
ПСОВ в село Стряма  

Готово техническо 
задание  

48   Обезпечаване 
нуждите на 
населените места към 
канализация и 
водопровод 

Проект 5. 
Изграждане на 
ПСОВ в 
индустриална зона 
Раковски 

Готово техническо 
задание  

48   Обезпечаване 
нуждите на 
Индустриална зона 
Раковски към 
канализация и 
водопровод 

Мярка 
3.3.6.Подобряван
е и 
модернизация на 
административни 
сгради 

Проект 1. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
ПГСС - с. Белозем 

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 



Проект 2. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Помощна сграда в 
ОУ "Гео Милев"  

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 3. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични 
сгради:Изоставено 
училище на ул." 
Първи май" 

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 4. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
НЧ "Христо Ботев - 
1999 г." с. Болярино 

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 



Проект 5. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
НЧ "Просвета" - с. 
Белозем  

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 6. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
НЧ "Св. Св. Крил и 
Методий" - с. 
Шишманци 

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 7. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Бивш битов 
комбинат  - с. 
Белозем  

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 



Проект 8. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Административна 
сграда собственост 
на Община 
Раковски, находяща 
се на ул. 
"Детелина" № 2 

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 9. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Поликлиника кв. 
Секирово 

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 10. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Кметство - с. 
Белозем  

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 



Проект 11. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични 
сгради:Кметство - с. 
Шишманци 

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 12. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Кметство - с. 
Момино село  

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 13 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Кметство - с. Стряма  

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 



Проект 14. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Кметство - с. 
Чалъкови 

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 15. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Кметство с. 
Болярино 

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 16. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Сграден фонд 
находящ се на 
стадион "П. 
Парчевич"  

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 



Проект 17. 
Внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
Общински 
публични сгради: 
Сграден фонд, 
находящ се на 
градски стадион "Г. 
С. Раковски  

Подготвя се 36   Внедряването на този 
тип мерк ще 
подсигури 
оптималното 
използване на 
сградите. 

Проект 18.  
Благоустрояване на 
прилежащата 
инфраструктура 
към неизползвано 
училище 

Подготвя се 84   Обезпечаване на 
инфраструктура, в 
която да се 
помещават: Детска 
градина, Център за 
личностно развитие, 
Целоднвен детски 
център, Социално 
предприяти и Център 
за обществена 
подкрепа 

Мярка 3.3.7. 
Подобряване, 
модернизация и 
изграждане на 
нови спортни 
съоръжения 

Проект 1. 
Проектиране и 
изграждане на 
многофункционалн
а спортна зала  

Парцелиран е 
имотът където ще се 
намира 
съоръжението  

84   Обезпечаване на 
спортните нужди на 
гражданите на община 
Раковски  

Проект 2. 
Проектиране и 
изграждане на 
закрит спортен 
плувен басейн 

Парцелиран е 
имотът където ще се 
намира 
съоръжението  

84   Обезпечаване на 
спортните нужди на 
гражданите на община 
Раковски  



Мярка 3.3.8. 
Изграждане на 
център за 
личностно 
развитие, 
предприемачеств
о и иновации 

Проект 1. 
Изграждане на 
център за иновации 
и 
предприемачество 

Подготвя се 24   Обезпечаване нуждуте 
на бизнеса за място за 
споделяне на идеи 

Мярка 3.3.10. 
Подобряване, 
модернизация и 
изграждане на 
нова паркова и 
ландшафтна 
инфраструктура 

Проект 1. 
Разширяване на 
зелена паркова 
мрежа 

Подготвя се 84   Обезепечаване на 
нъждата от зелена 
градска част и зони за 
конфорт и релакс 

Мярка 3.3.11. 
Подобряване, 
модернизация и 
изграждане на 
специфична 
инфраструктура 
на територията 
на Индустриална 
зона 

Проект 1. 
Разширяване на 
индустриална зона 
Раковски: 
- Детска градина 
- Паркова част 
- Социални 
общежития  

Подготвя се 84   Реализацията на този 
проект ще способства 
качественото 
предоставяне на 
работна сила  

Мярка 3.3.12. 
Подобряване, 
модернизация и 
ремонт на 
язовири и 
язовирни стени  

Проект. 1.. Ремонт 
на язовири в 
Община Раковски  

Подготвя се  48   Реализацията на този 
преокт ще предоврати 
хипотетични 
наводнения 

              



        Общ 
индикативен 
бюджет на 
всички 
проекти 

0 лв.   

 



ЧАСТ VI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 

АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

БЕДСТВИЯ 

Възможните мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към 
вече настъпилите промени, за които община Раковски би могла да съдейства, са 
свързани с кандидатстване по проекти в областта на енергетиката, транспорта, 
селското и горското стопанство, управлението на отпадъците и водите, опазване 
чистотата на атмосферния въздух, индустрията и други сектори на националната 
икономика, които могат да доведат до намаляване емисиите на парникови газове или 
поглъщането им посредством изпълнение на следните примерни мерки.   Тези други 
мерки могат да включват повишаване на енергийната ефективност; увеличаване дела 
на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди, както и за покриване на 
обществени разходи за вече съществуващи проекти за производство на 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници; залесяване, повторно 
залесяване и промени в земеползването. Залесяването и повторното залесяване може 
да бъдат осъществявани само с местни видове, обитавали или обитаващи съответния 
регион или географски пояс, а използваните методи трябва да бъдат 
природосъобразни и да отчитат научните достижения в тази област и опита с 
адаптацията към климатичните промени на страните, подписали РКОНИК. 
Разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират 
повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от 
възобновяеми източници; разработване и въвеждане на политика за ограничаване 
изменението на климата с цел изпълнение на задълженията по Парижкото 
споразумение; образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на 
административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по 
ограничаване изменението на климата; повишаване информираността на широката 
общественост по въпроси, свързани с изменението на климата; насърчаване на преход 
към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт; мерки, насочени към 
подобряване на енергийната ефективност и изолацията на жилищата или към 
предоставяне на финансова помощ за преодоляване на социалните последици от 
увеличаване цената на електроенергията за домакинства с ниски и средни доходи, 
както и мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни 
източници от домакинствата за покриване на лични нужди. 

Международният документ, предназначен за борба с изменението на климата е 
Парижкото споразумение. Подписано на 12.1215 г. и влиза в сила за България на 
4.11.2016 г. след ратификацията му. Целите му са:  

 Ограничаване на глобалното затопляне до по-малко от 2 градуса по Целзий до 2050 
г. в сравнение с периода преди индустриализацията. Целта е да се ограничи 
затоплянето до края на 21-ви век до само 1.5 ° C. 

 Повишаване на способността за адаптиране към отрицателните последици от 
изменението на климата и насърчаване на устойчивостта на изменението на 
климата и намаляване на емисиите на парникови газове по начин, който няма да 
навреди на производството на храни. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%B9


 Насърчаване на потока от средства в областта на намаляването на емисиите на 
парникови газове и устойчивостта на изменението на климата. 

  

Нормативните документи, които се прилагат на национално ниво за ограничаване 

изменението на климата са Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за 

чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закон за ограничаване изменението на 

климата (ЗОИК), приет през 2014 г.   

ПИРО би могъл да повлияе както върху намаляване на вредното въздействие върху 

околната среда и адаптацията на населението и икономиката към съществуващите 

вече изменения, така и върху мониторинга на изменението на климата на местно ниво.   

Основните сфери върху обществения живот, които засягат тези интервенции са: 

енергетиката; транспорт; селското и горското стопанство; управлението на отпадъците 

и водите; опазване чистотата на атмосферния въздух; индустрията и др. сектори на 

националната икономика. 

Подобни мерки са интегрирани в ПИРО  на община Раковски 2020-2027 и 

включват:   

- Подмяна на осветителни тела на уличната осветителна мрежа в насените 

места;  

- Изграждане на улично енергоспестяващо осветление с дистанционно 

управление в цялата община;  

- Изграждане на фотоволтаични инсталации на публични сгради за 

производство на електроенергия за собствени нужди.  

- Разработване и прилагане на стимули за насърчаване на 

газоснабдяването на домакинствата;  

- Увеличаване на затревените площи и ликвидиране на потенциални 

източници на прахови емисии;  

- Изграждане на модулни пречиствателни станции за отпадни води;  

- Информиране на обществеността за състоянието на водните ресурси, 

начините и методите за пестеливо използване на водата;  

- Почистване, поддържане и укрепване на речните корита и дерета;  

- Изграждане на площадка за рециклиране на строителни отпадъци;  

- Отстраняване на нерегламентирани сметища и рекултивация на 

засегнатите терени в община Раковски;  

- Почистване на нерегламентирани сметища на територията на общината  

- Провеждане на информационни и образователни кампании;  

- Опазване и поддържане на зелената система в общината като цяло, 

големите и малките паркове в общината;  



- Разработване на Програма за опазване и съхранение на 

биоразнообразието в община Раковски;  

- Саниране на обществени сгради - образователни, здравни, социални и 

културни и др. институции. 

Важна част от стратегическите документи на Община Раковски е „Стратегията за 

ВИЕ на Община Раковски“, която обхваща периода до 2030 г. и ясно обрисува 

постепенния план на развитие и поставяне на ВЕИ върху сгради, собственост на 

Община Раковски.  

Други инициатива, която Община Раковски е подела е създаването на площадка, 

за третиране на строителни отпадъци, която ще намали безразборното изхвърляне на 

строителни отпадъци.  

ЧАСТ VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА НА ПИРО 

 Съгласно Методически указания разписани от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството за Планове за интегрирано развитие на общини 2021 -  

2027, час от съдържанието на ПИРО е системата за наблюдение и оценка на ПИРО, 

която е неразделна част от неговото изпълнение. 

 Органът, определен за наблюдение изпълнението на ПИРО, е Общинският 

съвет. Неговите отговорности включват осигуряване на необходимата информация за 

оценка, координация и разпределение на отговорностите между отделните структури 

от общинската администрация, изпълняващи ПИРО, както и поддържане на 

непрекъсната комуникация с централните и местните институции. Ако има промени в 

системата за наблюдение и оценка на плана, същите следва да бъдат утвърдени от ОС.   

Орган за управление на Общинския план за развитие е Кметът на общината. От 

формулираните цели произлиза сложен комплекс от интервенции, надхвърлящи 

досегашните задължения и капацитет на общинската администрация. На база 

резултатите от изпълнението на конкретните проекти и мерки, включени с програмата 

за реализация на плана, следва да се оцени степента на изпълнение на целите и 

приоритетите на стратегическия документ. Изпълнението на заложените цели в плана 

се оценява чрез индикатори за въздействие, които имат значение за цялостната оценка 

на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно 

развитие.  

Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики 

(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за 

развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите 

на плана се използват два вида индикатори: за продукт и за резултат. Индикаторите за 

продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на определените 



приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от приоритетите тесе 

отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за 

развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са количествено 

измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за 

конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко 

въздействие в съответната област. 

 Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за периода. Степента на въздействие се отчита 

с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи - с 

качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и 

инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото 

развитие на региона.  

Типа индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи от 

конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в ПИРО. Най-общо 

индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на приоритетите и 

мерките, а индикаторите за резултат - по отношение на целите. Въпреки това е 

възможно за даден приоритет да се формулира както индикатор за продукт, така и 

индикатор за резултат. Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на 

целите. С индикаторите за продукт се измерват и постигането на мерките, но не е 

задължително да се формулират за всяка отделна мярка, дейност или проект - 

включването на индикатори по отношение на мерките зависи от конкретната ситуация 

За проследяване на напредъка по гореописаните индикатори (т. 5. от настоящия 

план) със заповед на кмета на община Раковски ще се създаде Работна/ 

Специализирана група, чиито отговорности ще включват:  

 преглед на постигнатия напредък на заложените в плана цели през определен 

период; 

анализиране на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите;  

отразяване на настъпили предложения за промени, свързани с 

преразпределение на средствата по целите, мерките и дейностите, както и за самото 

постигане на целите или подобряване управлението на плана.  

Работната/ Специализираната група следва да отговаря и за отчитането на 

изпълнението на плана. Ежегодно групата ще изготвя годишен доклад, а в края на 

плановия период и заключителен доклад, който Кметът внася в Общинския съвет. 

Съдържанието на докладите следва да включва информация, ако са настъпили 

промени в социално-икономическите условия и секторните политики за развитие на 

местно, регионално и национално ниво; степента на постигнатия напредък по 



изпълнението на целите, мерките и дейностите и източниците на финансиране; 

финансовото изпълнение на проектите и действията, предприети с цел осигуряване на 

качество и ефективност при изпълнение на плана. Решенията на групата се 

формализират чрез протоколи, в които се определят конкретни задачи, срокове и 

отговорници по отделните решения.  При необходимост от помощ в процеса на 

наблюдение на плана може да се създаде и Координационно звено, което да отговарят 

за изпълнението на отделните проекти, заложени в ПИРО, като изготвят ежегодна 

прогноза за необходимите общински средства за съфинансиране на проектите от ОПР, 

идентифицират потенциални партньори за реализация на ПЧП, инициират 

първоначалната подготовка на проектите до създаването на проектни екипи за всеки 

проект, включително чрез иницииране на процедури за възлагане на обществени 

поръчки и изготвяне на технически спецификации за изпълнение на дейности по 

проектите. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското 

общество в общината. 

 

 

  



Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА РАКОВСКИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.  

 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка 
Индикатор Мерна единица Източник на информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

ПРИОРИТЕТ 1.1. Развитие на наличния и способстване създаването на нов местен бизнес, привличане на инвеститори, чрез оптимизиране на Индустриална зона 

Раковски, както и подходящите места около останалите населени места. 

Мярка 1.1.1. Привличане на 

инвеститори 

1. Привлечени инвеститори на 

международно ниво 

 

2. Привлечени инвеститори на 

национално ниво 

 

3. Привлечени инвеститори на 

локално ниво 

1. Брой 

 

 

2. Брой 

 

3. Брой 

Община Раковски При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1.  Три броя 

 

 

2. Пет броя 

 

3. Десет броя 

ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на предприемачеството 

Мярка 1.2.2. Оптимизиране и 

доразвиване на Индустриална 

зона Раковски 

1. Разходени средства за 

развиването на Индустриална 

зона - Раковски 

 

1. хил. лв. Община Раковски,  

Икономически годишник 

на регион Пловдив 

При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигане на оптимален 

резултат 

Мярка 1.2.3.Обособяване на микро 

индустриални зони, около 

останалите насалени места 

1. Обособени микро-

индустриални зони, около 

населените места. 

1. Брой Община Раковски, 

Икономически годишник 

на региона Пловдив 

При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Два броя 

Мярка 1.2.1. Подкрепа за 

създаване на нови микро и малки 

фирми 

1. Подпомогнати, създадени 

предприятия в средния и малкия 

бизнес 

1. Брой Община Раковски При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

1. Десет броя 



Раковски 

Марка 1.2.2. Предоставяне на 

консултантска дейност с цел 

стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност 

1. Подпомогнати стартирали 

предприятия 

 

2. Разходени средства с цел 

обезпечаване на тази мярка  

1. Брой 

 

 

2. хил. лв.  

Община Раковски При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Десет броя  

Мярка 1.2.3. Създаване на 

възможности за заетост чрез 

реализация на самостоятелни 

проекти 

1. Реализирани самостоятелни 

проекти, чрез които е създадена 

заетост. 

 

2. Разходени средства в това 

направление   

1. Брой 

 

 

2. хил. лв.  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Десет броя  

Мярка 1.2.4. Насърчаване на 

предприемачеството сред 

уязвимите групи на пазара на 

труда, включително и социалното 

предприемачество за безработни 

лица, хора с увреждания и лица от 

групи в неравностойно положение 

1. Реализирани социални 

предприятия  

 

2. Разходени средства в това 

направление  

 

3. Ниво на безработните сред 

уязвимите групи  

1. Брой  

 

 

2. хил. лв.  

 

3. Проценти  

 

Община Раковски, ДБТ – 

Пловдив  

При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Три броя 

 

 

 

 

3. Намаляване на безработни 

сред уязвимите групи 

напалоовина 

Мярка 1.2.5. Насърчаване на 

кооперирането, чрез способстване 

на кръгова икономика 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигане на оптимален 

резултат 

ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на земеделските дейности 

Мярка 1.3.1. Преодоляване на 

технологичното изоставане и 

повишаване на 

производителността 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигане на оптимален 

резултат  



Мярка 1.3.2. Иновации и 

подобряване на инфраструктурата 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 1.3.3. Развитие на 

цифровизацията в селското 

стопанство 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 1.3.4. Подпомагане на 

зеленчукарството, овощарството, 

животновъдството и 

биоземеделието 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Борса за плодове и зеленчуци 

съвместно с Община Брезово  

 

3. Използвана земеделска земя 

за зеленчукарство, овощарство и 

биоземеделие на годишна база 

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой 

 

 

3. дка. 

Община Раковски, ОСЗ – 

Раковски  

При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат 

 

2.  Един брой 

 

 

3. Удвояване на използваната 

земя  

Мярка 1.3.5. Подпомагане на 

пчеларството 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 1.3.6. Насърчаване 

развитието на местните 

селскостопански предприятия с 

цел запазване на работната ръка 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 1.3.7. Насърчаване на 

индивидуално и колективно 

предприемачество в изоставащите 

селски райони 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Постигне на оптимален 

резултат  



Раковски 

Мярка 1.3.8. Повишаване 

конкурентоспособносттта в 

селскостопанския сектор. 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 1.3.9. ВОМР като основен 

стимул за развитие 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 1.3.10. Ограничаване 

ползването на земеделски земи, 

които хипотетично биха могли да 

имат друга функция 

(Инфраструктурна, икономическа 

и т.н.) 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Ограничена земеделска земя 

1. Хил. лв.  

 

 

2. дка. 

Община Раковски, ОСЗ – 

Раковски  

При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат 

 

2. Пълно ограничаване на 

земеделските земи, които биха 

могли да бъдат използвани за 

друго  

Мярка 1.3.11. Прилагане на 

интегрирани решения за 

оптимизиране на неизползвани 

земеделски райони 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Приоритет 1.4. Развитие на туризма 

Мярка 1.4.1. Развитие на 

религиозен, спортен, културен и 

природен туризъм. 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 1.4.2. Развитие на 

стратегия способстваща 

популяризирането на Раковски 

като туристическа дестинация 

1. Написан материален 

документ 

1. Брой  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

1. Един брой  



Раковски  

Приоритет 1.5. Иновационнa и технологична политика 

Мярка 1.5.1 Стимулиране на 

иновационна МСП 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 1.5.2. Разширяване на 

мрежата за бизнес иновации и 

подкрепа за иновационни 

клъстери 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Създадени нови предприятия 

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. три броя 

Мярка 1.5.3. Подкрепа на 

дейности за въвеждане на нови 

технологии, в т.ч. намаляване на 

ресурсната и енергийната 

ефективност 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

1.6. Цифровизация на икономиката 

Мярка 1.6.1. Инвестиции в 

цифровата инфраструктура 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Инфраструктура 

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Три броя 

Мярка 1.6.2 Цифрова 

трансформация на малките 

предприятия 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 1.6.3 Подкрепа на 

социалната икономика чрез 

цифрова трансформация 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Постигне на оптимален 

резултат  



Раковски 

Мярка 1.6.4: Подкрепа за 

повишаване на квалификациите и 

за преквалификация на работната 

сила с цел подготвянето й за 

бъдещите предизвикателства, 

свързани с цифровизацията и 

автоматизацията 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Реализирани сертификати в 

това направление  

 

 

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Двадесет броя  

Приоритет 2.1. Достъп до специализиран дългосрочна грижа и социално включване 

Мярка 2.1.1. Създаване на нови 

социални услуги за резидентна и 

нерезидентна грижа за възрастни 

хора 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Създадени нови социални 

услуги  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

2. Един брой  

Мярка 2.1.2. Създаване на 

съпътстващи специализирани, 

консултативни, медицински, 

здравно-социални услуги, за 

самотноживеещи възрастни  и 

лица със специални потребности 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Създадени съпътстващи 

услуги  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Един брой 

Мярка 2.1.3 Насърчаване 

включването на млади хора и 

лица със специфични потребности 

към социални предприятия 

1. Разходени средства в това 

направление 

 

2. Включени младежи със 

специфични потребности към 

социални предприятия   

 

3. Ниво на безработица сред 

младите хора със специфични 

потребности на годишна база 

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой 

 

 

3. Процент 

Община Раковски, ДБТ – 

Пловдив  

При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Двадесет  

 

 

3. Намаляване наполовина на 

процента на безработица  

Мярка 2.1.4. Създаване на център 

за личностно развитие 

подпомагащ младите хора в 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  

 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

1. Постигне на оптимален 

резултат  



Община Раковски  

2. Създаден Център за 

личностно развитие  

 

2. Брой 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

 

2. Един  

Мярка 2.1.5. Развиване на 

капацитета на вече изградените 

социални услуги 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 2.1.6. Създаване на нови 

социални услуги за деца със 

специфични потребности 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Създадени социални услуги за 

деца  

1. Хил. лв.  

 

2. Брой 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

2. Един  

Мярка 2.1.7. Създаване на 

специализиран транспорт за хора 

в неравностойно положение 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Бусове за хора със 

специфични потребности  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет 

пред Общински 

съвет към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Един  

ПРИОРИТЕТ 2.2. Качествено образование 

Мярка 2.2.1. Осигуряване достъпа 

до качествено предучилищно и 

училищно образование 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Обхванати деца 

1. Хил. лв.  Община Раковски, НСИ При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Процент  

Мярка 2.2.2. Изграждане на 

адекватна инфраструктура за 

образование 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Изграден инфраструктура 

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Три  

Мярка 2.2.3. Прилагане на 

ефективни мерки за включване на 

децата от уязвимите групи към 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

Постигне на оптимален 

резултат  



образование към Община 

Раковски 

Мярка 2.2.4 Постигане на 

гъвкавост на образователната 

система спрямо промените и 

изискванията на бизнеса и 

местните пазари на труда 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 2.2.5.  Увеличаване на 

възможностите за 

осъществяването на дуално 

обучение по различни професии, 

което да е съобразено с 

потребностите на бизнеса на 

регионално и местно ниво. 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 2.2.6. Инвecтициитe в 

ключoви yмeния, включително на 

компютърни и цифрови умения на 

човешките ресурси, което 

препятства широкото използване 

на ИКТ и базираните на тях 

услуги. 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 2.2.7. Прилагане на 

комплексна оценка на 

потребностите на базата на 

разработени модели за работа и 

провеждане на обучения на 

служители, професионалисти и др. 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 2.2.8. Осигуряване на 

условия за качествена заетост на 

трудоспособните лица; 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

 

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 2.2.9 Осигуряване на 

достъп до програми за 

активиране, ориентиране, 

обучение и заетост 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2 Подписали трудови договори 

1. Хил. лв.  

 

 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

1. Постигне на оптимален 

резултат 

 

2. Двадесет   



по програми  2. Брой Раковски 

Мярка 2.2.10: Подкрепа за бърз 

преход от училище и безработица 

към работа и успешно включване 

в активен икономически живот, в 

т.ч. чрез стажове, чиракуване, 

професионално, неформално и 

самостоятелно обучение и 

придобиване на умения. 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Постъпили по стажове  

 

 

 

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Десет  

2.2.11. Изграждане на нова 

структура на средно училище 

предоставяща достъп до 

адекватно средно образование 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Изградена нова структура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски, частни 

организации, имащи 

интерес   

При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. една  

Приоритет 2.3. Подкрепа в културата 

Мярка 2.3.1. Маркетинг на 

дестинациите с акцент върху по-

значими културни и природни 

атракции чрез обмен на ноу-хау и 

добри практики в областта на 

туризма. 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 2.3.2. Използване на 

интерактивни и смарт технологии, 

в т.ч. виртуална реалност, wi-fi 

осигуряване на обектите 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Нови технологии  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. три  

Мярка 2.3.3. Поддръжка, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното 

наследство на селата и селския 

ландшафт и др 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 2.3.4. Подобряване на 

училищната спортна 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв. 

 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

1. Постигне на оптимален 

резултат  



инфраструктура  

2. Подобрени обекти  

 

2. брой   

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

 

2. Пет 

Мярка 2.3.4. Поддържане на 

открити и закрити спортни площи 

за насърчаване на масовия спорт 

и провеждането на масови 

спортни събития. 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 2.3.5. Създаване на музей 

на Община Раковски 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Създаден музей  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Един  

Мярка 2.3.6. Субсидиране на 

читалища 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Приоритет 2.4. Подкрепа в здравеопазването 

Мярка 2.4.1. Изграждане на 

допълнителен инфекциозен 

корпус към МБАЛ Раковски 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Създаден нов корпус  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Един  

Мярка 2.4.2. Обновяване на 

остаряла медицинска техника в 

МБАЛ Раковски 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Закупена нова техника  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Два апарата 

Приоритет 3.1. Развитие на енергийната ефективност 

Мярка 3.1.1. Насърчаване 

използването на ВЕИ 

1. Разходени средства в това 

направление 

1. Хил. лв.  

 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

1. Постигне на оптимален 

резултат  



 

2. Сгради с ВЕИ   

 

3. Добита електроенергия с ВЕИ  

 

2. Брой  

 

3. Киловати  

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

 

2. Пет  

 

3. Оптималност  

Мярка 3.1.2. Подобряване 

ефективността на сградните 

инсталации 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 3.1.3. Подобряване на 

уличното и парковото осветление 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 3.2.1 Оптимизиране 

събирането и третирането на 

отпадъци и внедряване на 

съвременни технологии за 

разделно събиране, предварително 

третиране, компостиране на 

биоразградимите отпадъци, с цел 

повишаване на количествата 

рециклирани отпадъци и 

стимулиране на повторната 

употреба 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Създадени нови инсталации  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Две 

Мярка 3.2.2. Изграждане на 

мониторингово наблюдение на 

завода за битови отпадъци. 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 3.2.3 Разработване и 

актуализиране на планове за 

управление на защитени 

територии и на защитени зони от 

Националната екологична мрежа 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Разработени планове  

1. Хил. лв.  

 

 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

1. Постигне на оптимален 

резултат 

 

2. Два   



2. Брой  Раковски 

Мярка 3.2.4. Мониторинг, 

обхващащ защитените територии 

и зони, както и мониторингът 

извън тях, касаещ ценни, редки и 

защитени растителни и 

животински видове. 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

Постигне на оптимален 

резултат  

Мярка 3.2.5: Разработването на 

планове за действие за застрашени 

животински и растителни видове, 

както и опазването, поддържането 

и възстановяването на 

местообитания и видове в района 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Разработени планове  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

1. Един  

Мярка 3.2.6. Създаване и 

актуализация на база данни за 

рискови зони, доизграждане на 

системи за ранно предупреждение 

за възникващи опасности от 

наводнения, пожари. 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Изградени системи  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат 

 

2. Две  

Мярка 3.2.7: Почистване на 

корита на реки и изграждане на 

защитни съоръжения, изследване 

на последиците от промените в 

климата 

1. Разходени средства в това 

направление 

 

2. Почистени реки   

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. три  

Мярка 3.2.8 Изграждане на 

съоръжения за борба с ерозията, 

залесяване на обезлесени 

участъци, устойчиво използване 

на земите и други 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Изграден съоръжения  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат 

 

2. Едно  

Мярка 3.2.9. Изграждане на 

общинска площадка за третиране 

на строителни отпадъци 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Изградена площадка за 

третиране на строителни 

отпадъци  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Една  



Мярка 3.2.10. Създаване на 

цифрова система за мониторинг 

на реките и язовирите 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Създадена система  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Една  

Мярка 3.2.11. Създаване на мрежа 

от станции за мониторинг 

чистотата на въздуха в община 

Раковски 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Създадена станция  

1. Хил. лв. 

 

 

2. Брой   

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Една  

Мярка 3.2.12. Изграждане на 

станции за електрически 

автомобили с цел опазване 

чистотата на въздуха 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Създадени станции  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

2. Пет  

Приоритет 3.3. Подобряване, модернизация и изграждане на нова инфраструктурата. 

Мярка 3.3.1: Модернизация, 

разширяване и изграждане на 

нова местната транспортна 

инфраструктура 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Тридесет  

Мярка 3.3.2: Подобряване и 

модернизация на 

водоснабдяването, канализацията 

и пречистването на отпадните 

води 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Четири  

Мярка 3.3.3.: Подобряване на 

електроснабдяването 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 



инфраструктура  2. Една  

Мярка 3.3.4.: Подобряване и 

модернизация на социалната 

инфраструктура 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Две  

Мярка 3.3.5: Подобряване и 

модернизация на културната 

инфраструктура в общината 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Три  

Мярка 3.3.6.: Подобряване и 

модернизация на 

административни сгради 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Шест 

Мярка 3.3.7. Подобряване, 

модернизация и изграждане на 

нови спортни съоръжения 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Две 

Мярка 3.3.9. Подобряване, 

модернизация и изграждане на 

нова училищна и предучилищна 

инфраструктура 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Четири  

Мярка 3.3.10. Подобряване, 

модернизация и изграждане на 

нова паркова и ландшафтна 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

1. Постигне на оптимален 

резултат  



инфраструктура  

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

 

 

2. Брой  

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

 

 

2. Десет  

Мярка 3.3.11. Подобряване, 

модернизация и изграждане на 

специфична инфраструктура на 

територията на индустриална зона 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Три 

Мярка 3.3.12. Подобряване, 

модернизация и ремонт на 

язовири и язовирни стени 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Пет 

Мярка 3.3.13. Изграждане на 

паркоместа по площадите с 

интелигентна система за 

паркиране 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Две 

Мярка 3.3.14. Развитие на 

системата за видеонаблюдение на 

територията на община Раковски 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Модернизирана, разширена 

или новоизградена 

инфраструктура  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Двадесет 

Приоритет 4.1. Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината 

Мярка 4.1.1. Усъвършенстване 

организацията на управление и 

работа в общинска 

администрация Раковски 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

1. Хил. лв.  

 

 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 



   Раковски  

Мярка 4.1.2. Повишаване 

квалификацията и уменията на 

служителите в общинска 

администрация Раковски 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Обучени служители  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Десет   

Мярка 4.1.3. Подмяна на 

автопарка на община Раковски с 

електромобили 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Закупени автомобили  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Пет 

Мярка 4.1.4. По-чиста община 1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Закупени машини  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. две  

Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства и международно сътрудничество 

Мярка 4.2.1. Развитие на 

международно сътрудничество 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Сключени договори за 

международно сътрудничество  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Пет  

Мярка 4.2.2. Развитие на 

сътрудничество с местния бизнес 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Интегрирани проекти  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Десет 

Мярка 4.2.3. Развитие на 

сътрудничество с общини с общи 

интегрирани проекти 

1. Разходени средства в това 

направление  

1. Хил. лв.  

 

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

1. Постигне на оптимален 

резултат  



 

2. Интегрирани проекти  

 

2. Брой  

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

 

 

2. Десет  

Мярка 4.2.4. Създаване и 

утвърждаване на партньорски 

връзки със съседните общини за 

съвместно участие в проекти 

1. Разходени средства в това 

направление  

 

2. Интегрирани проекти  

1. Хил. лв.  

 

 

2. Брой  

Община Раковски  При успешна 

реализация с 

годишен отчет пред 

Общински съвет 

към Община 

Раковски 

1. Постигне на оптимален 

резултат  

 

 

2. Десет  

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел 
Индикатор 

Мерна 

единица 
Източник на информация Период на отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

ЦЕЛ 1. Икономическо 

развитие, насърчаване на 

предприемачеството, туризма и 

селското стопанство чрез 

оптимизиране на наличните 

ресурси и насърчаване на плавното 

преминаване към кръгова 

икономика, което да доведе до 

конкурентноспособна обстановка в 

Южен централен район на 

планиране. 

 

Описание на 

индикатора 

хил. лв., 

бр., % и 

др. 

НСИ, Общината, Агенция за 

МСП, Агенция по заетостта и др. 

6 мес., 1 год. и 

т.н. 

Към 

началото 

на периода 

Към края 

на периода 

ЦЕЛ 2. Социално развитие 

чрез подобряване на 

образователните, здравните и 

социалните услуги. 

 

      

ЦЕЛ 3. Опазване и 

модернизация на околната среда и 

преодоляване на инфрастриктурни 

      



проблеми в общината 

 

ЦЕЛ 4. Подобряване на 

административния капацитет и 

повишаване на териториалното 

сътрудничество 

 

      

 

 

 


