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Въведение  

 

Общинският план за развитие на община Раковски за периода 2014 -2020 г. е документ за 

стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината, който 

се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област 

Пловдив за периода 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, 

като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и 

стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за 

развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от 

друга страна. 

Общинският план за развитие на община Раковски като стратегически документ обвързва 

сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, 

цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок 

жизнен стандарт на хората и устойчиво развитие в общината.  

Съответствието на Общинския план за развитие с изискванията, залегнали в 

стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, се 

отнася до това, в каква степен плановият документ, разработен и прилаган на местно ниво, 

отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на 

регионите и местните общности в ЕС. Най-общо стратегическите цели на тази политика са 

насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравенства и 

подобряване на жизнения стандарт. Освен по отношение хармонизацията на целите и 

приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е необходимо да се 

търси и по отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на 

разработване и изпълнение на общинския план за развитие. Така например, биха могли да се 

използват утвърдените в европейската практика инструменти за определяне на физически и 

финансови индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на 

мерките и проектите в рамките на общинския план за развитие. Формите за предоставяне на 

информация и публичност, относно приемането и изпълнението на плана, както и за работа с 

партньорите в областта на интегрираното устойчиво местно развитие, също така биха могли да се 

приложат ефективно. 
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 Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността на 

основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 

 Стратегия „Европа 2020“ 

 „Европа 2020“ е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС. Нейната цел не се ограничава 

с преодоляването на кризата, която продължава да засяга много от нашите икономики. Целта на 

стратегията е да се отстранят недостатъците на нашия модел на растеж и да се създадат условия 

за различен тип растеж – по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ.  

 Определени са пет основни цели, които ЕС трябва да постигне преди края на 

десетилетието. Те са в сферата на заетостта; образованието; научните изследвания и иновациите; 

социалното приобщаване и намаляването на бедността и климата / енергетиката. 

 Стратегията включва седем водещи инициативи, предоставящи рамка, чрез която ЕС и 

националните власти взаимно поддържат усилията си в области, подкрепящи приоритетите на 

„Европа 2020“ – като иновации, цифрова икономика, заетост, младеж, промишлена политика, 

бедност и ефективно използване на ресурсите. 

 „Европа 2020“ ще има успех само, ако бъдат положени решителни и целенасочени усилия 

както на равнище ЕС, така и на национално равнище. На равнище ЕС се вземат важни решения 

за завършване на изграждането на единния пазар на услуги, енергия и цифрови продукти и за 

инвестиции в основни трансгранични връзки. На национално равнище трябва да бъдат 

премахнати много препятствия пред конкуренцията и създаването на работни места. Тези усилия 

ще имат желаното въздействие върху растежа и работните места само, ако са съвместни и 

координирани. 

 Българското правителство предвижда увеличение на заетостта на населението между 20 и 

64 години от 63% през 2012 г. (според данни на Евростат) до 76%. Екологичните цели на 

националното ни развитие са намаляване на емисиите на парникови газове с 20% спрямо 1990, 

16% относителен дял на енергията от възобновяеми източници от крайното брутно енергийно 

потребление, подобряване на енергийната ефективност с 25% и намаляване на енергийната 

интензивност на БВП с 50% до 2020 г. В социалната сфера, преждевременно напусналите 

училище трябва да бъдат снижени до 11%, докато дела на лицата с висше образование на възраст 

между 30 и 34 години следва да стане 36%. 

 Националната програма за развитие: България 2020 

 Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият 

стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на 

страната до 2020 г. Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са дефинирани на базата на 
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изготвен за целта социално-икономически анализ, както и на получените становища в рамките на 

публичните дискусии на всеки един етап от изработването на документа. Формулираните цели на 

правителствените политики ще осигурят постигането на ускорен икономически растеж и 

повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план. 

 НПР БГ2020 е документ за националните решения за растеж. Той е в съответствие с 

ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но въплъщава стремежа на 

държавата за избор на национален път за напредък. 

 НПР БГ2020 проследява актуалното състояние на факторите за икономическо развитие и 

се стреми към равностойно разглеждане, но и приоритетно фокусиране на някои от тях. 

Идентифицирани са следните основни фактори – човешки капитал, заетост, физически капитал, 

инфраструктура, технологии и информационни системи.  

 На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови прогнози, НПР 

БГ2020 мотивира своите визия, три стратегически цели и осем приоритета. Предложенията 

поставят акцент върху развитието на образованието и здравеопазването, достигане до по-високи 

равнища на заетостта, инфраструктурни подобрения, приложение на иновативни подходи в 

икономиката, възстановяване на аграрния сектор. 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 

 Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който 

определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и 

междурегионалните различия в контекста на общоевропейската политика за сближаване и 

постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

 НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, 

която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на 

територията и съдейства за тяхното синхронизиране. 

 НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите 

и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които 

спомагат за балансирано развитие на районите. 

 Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 

 Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е средносрочен 

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

националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и 
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координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 

2012-2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван 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. Акцент се поставя върху постигането и 

поддържането на умерено полицентричната мрежа от градове, предпоставка за по-балансирано 

териториално развитие и съживяване на селските и периферните райони. 

 Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 

 Общинският план е в пряка йерархична зависимост с Областната стратегия за развитие. 

Областна стратегия за развитие (ОСР) на област Пловдив за периода 2014-2020 г. е средносрочен 

документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, с който се определят целите и 

приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните 

характеристики и потенциала на областта. Формулирани са и необходимите нови цели и 

приоритети в синхрон с националните действия по приложението на стратегия „Европа 2020“. 

Неразделна част от ОСР е и индикативният разчет на необходимите финансови средства за 

реализиране на ОСР, изпълняващ ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на 

община Раковски. 

При разработването на ОПР на община Раковски за периода 2014-2020 г. са съобразени и 

следните насоки и изисквания:   

 Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните 

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;  

 Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за 

конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;  

 Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, 

финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното 

регионално и местно развитие;  

 Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и 

извършване на оценки;  

 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени 

финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и 

други публични и частни източници. 
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1. Анализ на социално-икономическия профил на община 

Раковски 

1.1. Обща характеристика 

 

Местоположение, граници и обхват  

Община Раковски се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област 

Пловдив. Общината е разположена върху площ от 264 кв.км и обхваща 7 населени места – селата 

Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и административния център 

град Раковски. Населението на община Раковски е 26 381 жители по данни от преброяването на 

НСИ през 2011г. 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; 

 

Карта 1. Географско положение 
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Общата площ на град Раковски е 550 хектара. С указ № 100 от 03.06.1966 год. се обединяват 

селата Генерал Николаево, Секирово и Парчевич, с което се обявява създаването на град 

Раковски. Той е разположен на 25 км североизточно от град Пловдив и на 166 км от столичния 

град София.  

 

Релеф, геоложки строеж  

Територията на община Раковски се характеризира с типичен 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 й русло, заемайки част от речната тераса. В западните 

си части се пресича от река Стряма. Средна надморска височина е приблизително 180 метра.  

Районът има 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 включва и 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. Характерни са 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 
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гранитоиди. На места има разкрити варовити скали, включително мергели и сиенити. 

Ограничено е разпространението на палеогенските 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. Превишенията и пониженията на релефа са с мек и постоянен 

преход. 

 

Полезни изкопаеми   

Територията на Община Раковски е бедна на рудни и нерудни полезни изкопаеми. Тя 

разполага в изобилие с 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. Урановите находища са се 

експлоатирали досега по най-неподходящ начин, което е причина за силно замърсяване на 

почвата в района. 

 

Климат  

Територията на Община Раковски попада в преходно-континенталната климатична област. 

Климатът се обуславя от въздействието на въздушни маси, присъщи както за континенталния, 

така и за субсредиземноморския климат в Европа. Отличава се със значително мека зима и сухо 

лято. Основно значение за формирането на климата в този район има Стара планина, която се 

явява естествена природна бариера, преграждаща преминаването на студените континентални 

въздушни маси на юг. Едновременно с това тя спира и топлите въздушни маси на север. 

Снежната покривка се задържа около 30 дни през годината. Пролетта започва рано. Валежите 

през този сезон оказват благоприятно влияние за развитие на земеделските култури. През лятото 

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 12°С. Средната 

юлска температура е 23°С, а януарската – 0°С. Зимата е мека, а лятото горещо. Температурните 
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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 ниска и под 

средната за страната, поради валежната сянка на Стара планина – 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. 

Има наличие на появата 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).  

 

Води 

Територията на Община Раковски попада в Егейската отточна област чрез водосборния 

басейн на р. Марица. През общината протичат реките Марица, Стряма, Сребра, Рахманлийска. 

Площта на водните течения на всички реки е едва 0,85% от територията на Общината.  

Река Сребра и другите леви притоци на р. Марица, протичащи в района при пълноводие 

подхранват подземните води от кватернерния водоносен хоризонт, а при ниски стоежи го 

дренират. Преобладаващото подхранване на реките е дъждовно. Максималният речен отток се 

проявява през февруари-април, а минималния през периода септември-ноември.   

Подземните природни богатства в община Раковски са предмет на екстензивна експлоатация 

за подземните води. В района са установени два основни водоносни хоризонта, а именно: 

кватернерен и плиоценски. Кватернерният водоносен хоризонт е безнапорен с дебелина от 15-20 

м в района на с. Белозем до 110 м в участък „Момино“. Подхранването на водоносния хоризонт е 
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от инфилтрация на води, подавани за напояване, валежни води и от склонови води на близките 

планините. Дренирането на грунтовия поток се извършва от притоците на р. Марица. 

Характеризира се като водообилен и средноводообилен. В плиоценски седименти са 

акумулирани подземни води, които са порови по тип и напорни по характер. Плиоценският 

водоносен хоризонт е с дебелина от 100-40 м в посока север-юг. Подхранва се главно от 

протичане на вода през разделящите водоупори или директна инфилтрация. В хидрогеоложко 

отношение двата водоносни хоризонта образуват общ водоносен комплекс с дебелина 150-160 м. 

Спрямо дебелината на водоносните пластове и зърнометричният им състав се определя 

проводимостта на комплекса – 1500-3000 кв.м/д. 

 

Почви  

Съгласно Почвено-географското райониране на България община Раковски попада в 

Южнобългарската ксеротермална почвена зона, Среднобългарската подзона на канелените 

горски почви и смолниците, в Тракийско-Тунджанската провинция, Пазарджишко-Пловдивски 

почвен район и по-точно в североизточната му част. Този почвен район заема югозападната част 

на Тракийската низина и обхваща Пазарджишко-Пловдивското поле.   

В долините на реките, които пресичат общината почвите биват алувилано и делувиално-

ливадни. Почвообразуващите материали там са главно кватернерни-алувиални (речни) и 

делувиални (склонови) наслаги. Северно от река Марица тези материали са безкарбонатни или 

беднокарбонатни.  

Най-разпространени почви в района са: 

 алувиално-ливадните почви – това са най-леките почви с високи подпочвени води 

(от 1,5 до 2 м от повърхността). Те биват рохкави лесно обработваеми. Хумусният им хоризонт е 

слаб (до 30-40 см), с ниско съдържание на хумус (до 1-1,5%), азот и фосфор. В Община Раковски 

тези почви се срещат по цялата територия. Те са благоприятни за отглеждане на зеленчуци, 

житни култури, лозя, овощни и други култури;  

 ливадно-канелените почви са формирани в долините на почти всички притоци на р. 

Марица. Те имат лек механичен състав и средно мощен хумусен хоризонт (около 50 см). 

Подходящи са за отглеждане на всякакви типични земеделски култури. Разпространени в селата 

Белозем и Чалъкови;   

 канелено-подзолистите (псевдоподзолисти) почви заемат равнинни терени в 

долините на реките, носещи безкарбонатни (кисели) материали. Те са дълбоки почви (над 150см), 
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със сравнително добре диференциран профил. Под хумусно-елувиалния хоризонт (50-55см) се 

развива мощен, уплътнен и глинест, червенокафяво оцветен плувиален (В) хоризонт. Той е 

водонепропусклив, което е причина за повърхностно преовлажняване и влошаване на въздушния 

им режим. Тези почви са бедни (хумусното им съдържание е до 1-2%) и кисели – р Н (H2O) е до 

5,0-5,5. В община Раковски са разпространени в с. Момино село и кв. Секирово. В земеделието се 

използват за отглеждане на домати, пшеница, тютюн, сливи и др.;  

 силно излужени до слабо оподзолени канелени горски почви – разпространени са 

във всички населени места на община Раковски. Пригодни са за отглеждане на множество 

култури – круши, праскови, лозя, домати, пшеница, люцерна, ориенталски тютюн, рози, 

лавандула, царевица, слънчоглед и др.;  

 излужените смолници – най-тежките почви в района. Хумусното им съдържание е 

сравнително високо. Не се срещат само в с. Стряма, кв. Секирово и кв. Паркевич, а най-много в с. 

Болярино. Пригодени са за отглеждане на памук, царевица, мента, едролистен тютюн, 

слънчоглед, пшеница, люцерна, домати, ябълки и сливи, лозя и много други земеделски култури.  

Специфични особености на почвения район, в които попада община Раковски е наличието на 

засолени почви и рендзини. Засоляването е обхванало алувиално-ливадни, ливадно-канелени, 

канелено-подзолисти, смолници и др. почви, особено в селата Белозем, Чалъкови, Стряма, 

Момино село и село Шишманци. На тях се отглеждат без особен успех редица култури: домати, 

захарно цвекло, люцерна, тютюн и др. Най- често се използват като ливади и пасища. Рендзините 

(хумусно-карбонатни почви) се срещат само в село Шишманци и село Болярино. Това са едни от 

най-плодородните почви за отглеждане на лозя, а също и ориенталски тютюн, пшеница, захарно 

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

 

Растителен свят 

Растителната покривка е оформена спрямо различните природни условия и дадености на 

територията на общината. Освен обработваемите земеделски и горските насаждения, се 

наблюдават групирани и оформени следните типове съобщества със съответните растителни 

видове:  

 пасище-мера, необработваеми ниви – бял равнец, среден живовляк, обикновена 

млечка, магарешки бодил, овчарска торбичка, обикновено глухарче, ливадна метлица, щир, 

репей, ливадна детелина, обикновена поветица, троскот и др.; 

 пасище с храсти – изброените по-горе видове съжителстват с полски бряст, акация, 

дилянка, дребноцветна шипка, трънка, повет, полска къпина и др.; 
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 брегова растителност в близост до водни течения – оформят се екосистеми на 

водолюбиви растения – папур, росица, тръстика, дива мента, лютиче, водно пиперче, бучиниш, 

ракита, бяла топола, черен бъз и др.; 

 ниви – бодилче, лечебна лайкучка, полско подрумниче, обикновена ралица, 

обикновен пелин, рапица, меча трева, коприва, магарешки бодил и др.  

 

Горско стопанство 

Стопанисването на горския фонд на територията се осъществява от Държавна Дивечовъдна 

Станция „Чекерица”. Разположена е край село Стряма. Тя  е една от най-известните дивечовъдни 

станции в страната. Стопанисва близо 16 000 хектара земя. Поради характерните си особености 

районът е естествен развъдник на колхидски фазан, на фазани, яребици, гривяк, пъдпъдък, 

гургулици и др. От дивеча най-често се срещат сърни и зайци. „Чекерица” разполага с два ловни 

дома и предлага на клиентите си условия за екотуризъм и фотолов. 

Гората в землището на с. Шишманци и с. Болярино е обявена за защитена територия с цел да 

се запази местонахождението на редките за страната ни птици като малката бяла чапла, 

гревестата чапла, нощната чапла и блестящия ибис.  

 

Животински свят 

Община Раковски попадат в Тракийско-Македонски зоогеографски район. Преобладават 

средиземноморските видове. Разпространение са сърни, чакал, пепелянка, заек, лисица и др.  

От птиците най-известни представители са: фазан, яребица, кеклик,славей, кос,синигер и др. 

От влечугите най-разпространени са змиеок гущер, смок, пепелянка, змия пясъчница, жаби и 

др. 

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

Обща характеристика на икономиката  

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 

разнородни по характер фактори, които оказват влияние върху състоянието и възможностите, 

които стоят пред общината. Такива са макроикономическа рамка, историческо развитие, 

природни ресурси, външни инвестиции, демографски процеси и други.   

Икономиката на общината се характеризира с разнообразна отраслова и териториална 

структура, добра инфраструктура за обслужване на икономиката, добри възможности за 

преработка на суровините, произвеждани на територията на общината, добре подготвени кадри. 

Икономическият профил на община Раковски е индустриално насочен. Предприятията са 

специализирани главно в химическата индустрия, шивашката и хранително-вкусовата 

промишленост. Важно значение на местната икономика има и земеделието, като се произвеждат 

зърнени и технически култури, плодове и зеленчуци, застъпени са също и свине- и 

говедовъдството. Икономическият облик на Община Раковски се допълва от предприятия в 

сектори търговия, услуги, строителство и транспорт.   

Най-важна за развитието на общината е индустриална зона Раковски.  

През 2012г. броят на предприятията в община Раковски формират дял от 2,2% от 

предприятията в област Пловдив, а произведената продукция е 7,4% от тази на областта.  

Активните предприятия в общината са 754 бр. В периода 2010-2012 г. броят им нараства с 

близо 11%. Това нарастване се отразява върху значително увеличаване на произведената 

продукция, приходите от дейността на предприятията и нетните приходи от продажби (НПП). 

Нетните приходи от продажби са се увеличили с 62% през изследвания период. 

Икономическите дейности, които водят до това увеличение:  

 Увеличен брой на предприятията в сферата на Селско, горско и рибно стопанство с 23% 

води до увеличение на НПП в сектора с около 9%;  

 Увеличен брой на предприятията от преработващата промишленост с 5 бр. води до 

нарастване на НПП в сектора с 64%; 

 В сектор Строителство се наблюдава рязък спад в НПП през 2011г. в сравнение с 2010г. 

при равен брой предприятия за двете години. През 2012г. броят на предприятията е 
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нараснал с 8бр. (30%) и това води до значително увеличаване на НПП – с почти 30% в 

сравнение с 2010г.; 

 Незначително е увеличението на предприятията в сектор Търговия; ремонт на автомобили 

и мотоциклети – 2,6%, което е довело до увеличение на НПП в сектора с 58%. 

 

Икономически дейности (А21) Предприятия Произведена 

продукция 

Приходи от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

Брой Хиляди левове 

2010 година 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 34 230 9 217 112 16 506 232 15 284 827 

ОБЩИНА РАКОВСКИ 672 362 478 492 415 456 925 

Селско, горско и рибно стопанство 94 52 192 62 134 51 545 

Преработваща промишленост 80 269 220 299 511 285 381 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

.. - - - 

Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

.. .. .. .. 

Строителство 19 4 432 4 542 3 498 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 

340 20 806 109 266 100 043 

Транспорт, складиране и пощи 19 2 842 2 849 2 818 

Хотелиерство и ресторантьорство 36 1 270 1 818 1 809 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

4 165 166 165 

Операции с недвижими имоти 6 .. .. .. 

Професионални дейности и научни 

изследвания 

25 .. .. .. 

Административни и спомагателни 

дейности 

4 1 266 1 266 1 266 

Образование .. .. .. .. 

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 

18 3 072 3 109 3 069 

Култура, спорт и развлечения 5 674 675 670 
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Други дейности 18 489 494 491 

 
2011 година 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 34 215 10 279 628 17 868 246 16 530 659 

ОБЩИНА РАКОВСКИ 722 639 966 788 731 738 088 

Селско, горско и рибно стопанство 116 63 259 80 928 62 594 

Преработваща промишленост 87 521 681 561 687 538 962 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

4 - .. - 

Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

5 .. .. .. 

Строителство 19 2 677 2 860 1 919 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 

344 32 315 121 427 113 501 

Транспорт, складиране и пощи 20 3 426 3 500 3 400 

Хотелиерство и ресторантьорство 39 1 323 2 389 2 332 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

7 184 186 183 

Операции с недвижими имоти 8 .. .. .. 

Професионални дейности и научни 

изследвания 

22 .. .. .. 

Административни и спомагателни 

дейности 

3 2 034 2 034 1 938 

Образование 3 64 64 64 

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 

19 3 254 3 262 3 232 

Култура, спорт и развлечения 5 658 659 648 

Други дейности 21 188 193 173 

 
2012 година 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 34 709 11 423 573 19 580 882 18 165 376 

ОБЩИНА РАКОВСКИ 754 846 393 1 014 376 970 439 

Селско, горско и рибно стопанство 122 58 408 73 333 56 423 

Преработваща промишленост 85 727 193 664 212 648 422 
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Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

8 1 295 1 295 1 293 

Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

4 .. .. 2 652 

Строителство 27 3 103 5 106 4 945 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 

349 37 387 248 752 239 732 

Транспорт, складиране и пощи 21 3 242 3 390 3 159 

Хотелиерство и ресторантьорство 41 1 363 2 126 1 994 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

6 192 223 223 

Операции с недвижими имоти 7 439 443 437 

Професионални дейности и научни 

изследвания 

26 .. .. 3 970 

Административни и спомагателни 

дейности 

7 2 563 3 906 2 525 

Образование 4 119 119 119 

Хуманно здравеопазване и социална 

работа 

21 3 947 3 961 3 942 

Култура, спорт и развлечения 5 452 469 382 

Други дейности 21 225 233 221 

      

(..) Данните са конфиденциални.     

Таблица 1: Икономически показатели на нефинансовите предприятия по икономически дейности за 

община Раковски за периода 2010-2012, Източник: НСИ 

 

Структурата на организациите по икономически дейности през 2012г. показва, че най-много 

на брой предприятия работят в сектори Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (349 бр.) 

и Селско, горско и рибно стопанство (122 бр.) – общо 62% от всички предприятия. 
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Фигура 1: Брой предприятия по икономически дейности в община Раковски за 2012 г., Източник: НСИ 

 

Над 90% от НПП се формира в предприятия в сектори Преработваща промишленост и  

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети. 

 

 

Фигура 2: Нетни приходи от продажби (хил. лв.) на стопански единици в община Раковски за 2012 г., 

Източник: НСИ 
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Нетните приходи от продажби на един жител в община Раковски значително нарастват (над 

100%) в периода 2010-2012 година.  

 

   (Левове) 

Години 2010 2011 2012 

Община Раковски 17 336 28 167 37 145 

Таблица 2: Нетни приходи от продажби на един жител в община Раковски по години, Източник: НСИ 

 

Преобладаващият дял предприятия според брой заети лица в тях в Община Раковски са 

микропредприятията, които за 10 години (в периода 2002-2012г.) са се увеличили от 410 до 681 

на брой, т.е. с близо 40%.  

 

Групи предприятия Брой Структура - % 

Години 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

ОБЩИНА РАКОВСКИ 672 722 754 100,0 100,0 100,0 

Микро до 9 заети 603 648 681 89,7 89,8 90,3 

Малки от 10 до 49 50 57 54 7,4 7,9 7,2 

Средни от 50 до 249 15 13 15 2,2 1,8 2,0 

Големи над 250 4 4 4 0,6 0,6 0,5 

 

Таблица 3: Нефинансови предприятия по групи предприятия според броя на заетите за община 

Раковски, 2010-2012, Източник: НСИ 

 

В периода 2010-2012г. с близо 11% се е увеличил броя на микро предприятията.  

По данни от Задание за ОУП на община Раковски (2013) драстична е разликата в наетите по 

трудово и служебно правоотношение в строителството – през 2008г. са 236 на брой, а през 2011г 

броят им спада до 72. Данните по този показател са разностранни при различните икономически 

дейности. Най-добри са показателите на заетите в преработващата промишленост и тези, 

занимаващи се с селско, горско и рибно стопанство. 

Средната годишна работна заплата в Общината се е увеличила, като през 2002г. е била 2 

030лв, а към 2011г. е 6 932лв.  
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В структурата на дълготрайните материални активи, делът на промишлеността е най-висок, 

следван от селското, горско и рибно стопанство (Задание за ОУП, 2013)  

 

  (хил. лева) 

Години Разходи за ДМА Придобити ДМА 

2010 45 017 65 800 

2011 61 801 48 533 

2012 69 001 59 962 

Таблица 4: Разходи за придобиване на ДМА и придобити ДМА в община Раковски за периода 2010-2012, 

Източник: НСИ 

 

Чуждестранните преки инвестиции в предприятия в нефинансовия сектор също нарастват в 

периода 2010-2012 г. 

 

 (хил. евро) 

Години ЧПИ 

2010 48 120,7 

2011 40 988,6 

2012 56 750,6 

Таблица 5 Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор за община Раковски, 2010-2012г., 

Източник: НСИ 

 

 

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 
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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.  

 

 

Karta 2: Индустриална зона Раковски, Източник: Икономически годишник на регион Пловдив, 2014 

(Търговско-промишлена камара Пловдив) 
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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 и др.   

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, 2014 (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. 

 

Според „Колиърс Интернешънъл“ това е „най-успешният досега за България логистичен 

проект“. „Раковски“, освен че е една от първите и най-бързоразвиващите се индустриални зони в 

страната, разполага с най-високата концентрация на чуждестранни инвеститори.  

 

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.  
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Анализ на 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 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. 
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Име на предприятие Сфера на дейност Населено 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 

ЕТ „ЕФЕКТ – Йосиф 

Костов“ 

Производство на каучукови 

изделия 

Гр. Раковски 

„ЕКОСТРОЙ“ ООД Строителни и ремонтни 

дейности, поддържане, ремонт, 

модернизация и реконструкция 

на пътни мрежи, водопроводи 

и друга комунална дейност 

Гр. Раковски 

„ИНСА“ ЕООД Производство на моторни 

масла, бои, лакове и 

разредители 

С. Белозем 

„ИНСА ОЙЛ“ Производството и търговията с 

петролни продукти 

С. Белозем  

„ИНТЕКС-99 СТАФ“ АД Шивашки цех  

„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 

ЕТ „Луиджо Луков” Дървообработващата 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, с. Стряма 

„СНЕП“ ООД Производство на млечни 

продукти 

Гр. Раковски 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Раковски – модерна администрация”, в изпълнение на 

Договор № 13-13-125/25.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                     27 

„ТРАКИЯ РМ“ ЕООД  Вътрешен товарен и 

пътнически превоз 

 

„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 

„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 

ЕТ  „СТАЙЛИНГ-ИРИНА 

АРЛАШКА”  

Търговия на дребно с облекла 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 

Таблица 6: Промишлени предприятия в община Раковски, Източник: община Раковски 
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В индустриална зона Раковски се извършват дейностите в общината за производство на течни 

горива, части за автомобилостроенето, електро-компоненти за ниско и средно напрежение, 

ароматизатори на въздуха и др.  

 

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.  

ха 2011 2012 2013 

Обща площ 26 397,7 26 310 26 310 

За нуждите на селското 

стопанство 

23 276,7 23 201,7 23 300 

в т.ч. земеделска земя 21 003,6 20 989,6 20 967,5 

в т.ч. обработваема земя 18 572,2 18 560,2 18 597 

Ливади и пасища 2 431,4 2 429,4 2 363,6 

За нуждите на горското 

стопанство 

502,4 506,7 506,7 

Таблица 7: Баланс на земеделски земи и горски фонд в община Раковски, 2011-2013, Източник: РСЗ гр. 

Раковски 
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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. Зеленчукови култури през 

2013г. не са отглеждани. 

ха 2011 2012 2013 

Земеделски земи, в т.ч.: 21 003,6 20 989,6 20 967,5 

Зърнени култури 5 498 9 488 10 030 

Зеленчукови култури 280 466 - 

Технически култури  2 360 3000 3 700 

Трайни насаждения 184 156,4 154,8 

Ливади и пасища 2 431,4 2 429,4 2 363,6 

Друга земеделска територия 10 250,2 5 449,8 4 106,2 

    

Таблица 8: Баланс на територията по култури в община Раковски, 2011-2013, Източник: РСЗ гр. 

Раковски 

 

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: 

 

Начин на трайно ползване Площ в дка Площ % 

Нива  168920,8 64 

Оризище  8149,4 3 

Овощна градина 6237,2 2,4 

Пасище, мера 22926,6 8,7 

Таблица 9: Земи по начин на трайно ползване, 2013, Източник: РСЗ гр. Раковски 

 

От зърнените и техническите култури най-голям дял засети площи и производство има 

пшеницата, следвана от зимна маслодайна рапица.  

 2011 2012 2013 

 Пшеница 

Засети площи, дка 32 024 34 420 34 200 

Производство, тон  11 209 9 638 11 200 
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Среден добив, кг/дка  350 280 340 

 Ечемик 

Засети площи, дка 2 960 3 700 5 700 

Производство, тон  1 010 850 2 000 

Среден добив, кг/дка  341 271 351 

 Ръж 

Засети площи, дка 50 - - 

Производство, тон  10 - - 

Среден добив, кг/дка  200 - - 

 Тритикале 

Засети площи, дка 2 000 1 800 500 

Производство, тон  580 540 175 

Среден добив, кг/дка  290 300 350 

 Зимна маслодайна рапица 

Засети площи, дка 17 952 17 900 14 000 

Производство, тон  4 488 2 608 2 770 

Среден добив, кг/дка  250 200 200 

 Маслодаен слънчоглед 

Засети площи, дка 9 100 10 600 23 000 

Производство, тон  1 359 1 700 3 576 

Среден добив, кг/дка  180 160 160 

 Царевица на зърно 

Засети площи, дка 3 000 7 880 4 700 

Производство, тон  1 500 2 450 2 805 

Среден добив, кг/дка  500 351 800 

Таблица 10: Засети площи, производство и среден добив от култури, Източник: РСЗ гр. Раковски 

 

В периода 2011-2013 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; 

 значително намалява площта и производството на тритикале; 
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 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, а регистрираните земеделски производители в Областна служба Земеделие 

за 2009 г. са 646 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: 

Видове търговски обекти Брой

СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО 398

   Будки и сергии в стационарната търговска мрежа 12

   Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) 3

   Складове - магазини 28

   Бензиностанции 8

   Газостанции 5

Магазини и павилиони - общо 342

   Магазини и павилиони за храни,напитки и тютюневи изделия 169

   Магазини и павилиони за нехранителни стоки 173  
Таблица 11: Търговски обекти в община Раковски, 2011г., Източник: Задание за ОУП 

 

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 
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видове птици и животни. На територията на пазара и около него има открити заведения, 

предлагащи храна и напитки. 

В община Раковски не функционират средства за подслон (хотели, къщи за гости и др.). 

Дейност в общината развиват 11бр. ресторанти, 9бр. кафе аператива, една механа и една 

дискотека. 

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; 

 Недостатъчни 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; 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Раковски – модерна администрация”, в изпълнение на 

Договор № 13-13-125/25.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                     33 

 Повишаване ролята на традиционните отрасли с акцент върху промишлеността, 

внедряване на иновации и високотехнологични производства; повишаване качеството и 

конкурентоспособността на предлаганите продукти и услуги;  

 Развитие на алтернативни икономически дейности в селата – екологично земеделие, 

екологични производства, специфичен туризъм. 

 

1.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

 

Демографска характеристика   

Демографската ситуация в община Раковски е резултат от действието на фактори и влияния, 

които от една страна са характерни за Р България, а от друга специфични за територията на града 

и обусловени от неговото историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие. 

Съществено влияние оказват брачността, разводимостта, раждаемостта и смъртността, 

миграцията, полово-възрастовата, етническа, религиозна и образователна структури на 

населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, 

така и в качествено отношение. През 2013 г. населението на общината наброява 26040 души, 

което представлява 3.8 % от населението на област Пловдив.   

 
Фигура 3:Брой на населението на община Раковски, 2004 – 2013, Източник: НСИ 

 

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

общините имат изцяло градско население. Градското население в община Раковски представлява 

57.5 %, а селското 42.5 %. 
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Фигура 4: Структура на населението по местоживеене и общини в област Пловдив, 2011 г., 

Източник: НСИ 

 

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 превес на женското население. Съотношението за 2013 г. мъже/жени в 

абсолютен брой е 12843:13197. Представено в относителни стойности то е 49,3 : 50,7.  

година    мъже     жени 

2004 13620 14057 

2005 13462 13990 

2006 13314 13936 

2007 13204 13821 

2008 13108 13766 

2009 13010 13673 

2010 12846 13511 

2011 12933 13271 

2012 12885 13241 

2013 12843 13197 
Таблица 12: Полова структура на населението в община Раковски, 2004-2013 г., Източник: НСИ 
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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, процесът на остаряване на населението се 

проявява и при населението на община Раковски.  

 

Фигура 5: Население по възрастови групи, 2012 г., Източник: НСИ 

 

Данните за възрастовата структура на населението показват, че понастоящем населението на 

общината има регресивна възрастова структура по типологията на Зундберг. Доказателство за 

това е и полово.възрастовата пирамида на общината, от която ясно се вижда застаряването на 

населението. 
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Фигура 6: Полово-възрастова пирамида на община Раковски, 2011 г., Източник: 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 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. 

 

 

Фигура 7: Население в под, в и над трудоспособна възраст, Източник: НСИ 

 

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 
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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 %. 

 
Фигура 7: Етническа структура на населението, 2011 г., Източник: НСИ 

 

 

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. Във 

връзка с високия контингент на ромско население се наблюдава и по-висок процент спрямо този 

на областта и страната по отношение на населението с основно, начално, незавършено 

образование и никога не посещавали училище. 

 

 
Фигура 8: Образователна структура на населението, 2011 г., Източник: НСИ 
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Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява чрез постоянното му 

възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други. Количествената му страна обхваща 

естественото движение на населението. От своя страна, то се характеризира с раждаемостта и 

смъртността. До голяма степен раждаемостта зависи от броя на сключените бракове и броя на 

разводите. През целия  изследван период (с изключение на 1 година), коефициентът на 

раждаемост е по-висок от средния за областта, района от ниво 2 и страната. Основно това се 

дължи на високия процент ромско население. 

 

Фигура 9: Коефициент на раждаемост в ‰, 2004 – 2013 г., Източник: НСИ 

 

Тревога буди факта, че през целия изследван период, коефициента на смъртност и по-висок 

от средния за областта, района от ниво 2 и страната. Това до голяма степен е свързано с 

характеристиките на възрастовата структура на населението. 

 
Фигура 10: Коефициент на смъртност в ‰, 2004 – 2013 г., Източник: НСИ 
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Отношение между коефициентите за раждаемост и смъртност на населението на община 

Раковски намира израз във вариациите на коефициента на естествен прираст. През по-голямата 

част от изследвания период отрицателния естествен прираст е по-висок от средните за страната, 

Южния район от ниво 2 и област Пловдив. 

 

 
Фигура 11: Коефициент на естествен прираст в ‰, 2004 -2013 г., Източник: НСИ 

 

Продължаващият 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, свързани с изпреварващото нарастване на 

коефициента за общата смъртност спрямо относително високата раждаемост. 

По отношение на миграциите, данните за изселените и заселените позволяват да се очертае 

ясно изразена тенденция. С изключение на 2003, 2005, 2008 и 2012 г., през останалия период се 

наблюдава отрицателен механичен прираст. 

 

  Заселени Изселени  Механичен прираст 

година всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2003 289 131 158 224 100 124 65 31 34 

2004 274 117 157 310 138 172 -36 -21 -15 

2005 306 123 183 322 153 169 -16 -30 14 

2006 191 75 116 245 127 118 -54 -52 -2 

2007 245 111 134 330 129 201 -85 -18 -67 

2008 237 85 152 237 100 137 0 -15 15 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Раковски – модерна администрация”, в изпълнение на 

Договор № 13-13-125/25.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                     40 

2009 242 94 148 373 149 224 -131 -55 -76 

2010 325 143 182 535 227 308 -210 -84 -126 

2011 184 80 104 233 100 133 -49 -20 -29 

2012 242 94 148 198 91 107 44 3 41 

2013 226 94 132 263 105 158 -37 -11 -26 

Таблица 13: Естествен прираст на населението 2004 – 2013 г., Източник: НСИ 

 

Много е ясна динамика при стойностите на абсолютния прираст, като той е отрицателен през 

целия изследван период. 

година естествен прираст механичен прираст абсолютен прираст 

2004 -165 -36 -201 

2005 -209 -16 -225 

2006 -148 -54 -202 

2007 -140 -85 -225 

2008 -151 0 -151 

2009 -60 -131 -191 

2010 -116 -210 -326 

2011 -142 -49 -191 

2012 -122 44 -78 

2013 -49 -37 -86 

Таблица 14: Абсолютен прираст на населението 2004 – 2013 г., Източник: НСИ 

 

При запазване на сегашната демографска ситуация населението на община Раковски ще 

продължи да намалява и през следващите години. Прогнозата е населението на общината да 

намалее с около 1110-1200 души до 2020 г. Като това намаление ще се дължи главно на 

населението от българската етническа група. 

 

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 22677 души или само 3,8 % от същото население в Пловдивска област. Броят 

на икономически активните лица е 11180 души, а на икономически неактивните лица - 11498 

души. Съотношението между тях е 49.3:50.7. По този показател община  Раковски заема по-лоша 

позиция спрямо Пловдивска област (51,8:48,2).  
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Фигура 12: Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа активност 

и общини в област Пловдив, 2011 г., Източник: НСИ 

 

 

Съотношението между заетите и безработните в общината е 88,7:11.3. В сравнение със 

стойностите за област Пловдив (87,6:12,4) съотношението е по-благоприятно. В категорията на 

икономически неактивните лица най-голям дял заемат пенсионерите. За община Раковски той е 

59,5 %, а в област Пловдив – 61,8 %. 
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Фигура 13: Структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече навършени години по 

общини, 2011 г., Източник: НСИ 

 

Коефициентът на икономическа активност в община Раковски е 62.5% при 65.1 % за 

областта, като този показател е много по-нисък от този на общините Сопот – 71.1 %, Пловдив 

(68.9%) и Перущица (65.6%). Най-нисък е коефициентът на икономическа активност в община 

Брезово (53.4%), където е най-висок относителният дял на икономически неактивните лица - 

46.6%. Коефициентът на заетост в община Раковски е 55.5% и е по-нисък от този за областта – 57 

%. По този показател общината се намира след общини като Пловдив (61.7%) и община Лъки 

(57.2%) и преди общини като  Брезово (43.7%) и Кричим (44.4%). Безработицата сред лицата 
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между 15 и 64  навършени години в община Раковски  е 11.3 %, като този показател е по-нисък 

от този за областта 12.5 %.   

 

Фигура 14: Коефициент на заетост и безработица и относителен дял на икономически неактивните 

лица по общини, 2011 г., Източник: НСИ 

 

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. 
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Таблица 15: Заети лица на 15 - 64 навършени години по класове икономически дейности в община 

Раковски по местоживеене и пол, 2011 г., Източник: 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. 
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Таблица 16: Заети лица на 15 - 64 навършени години по класове професии в община Раковски по 

местоживеене и пол, 2011 г., Източник: НСИ 

 

Равнището на безработица е много важен показател за цялостното развитие на всяка една 

административно-териториална единица. През 2011г. броят на регистрираните безработни в 

община Раковски е 1253 души, от които 847 са мъже и 406 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. 

 

НАСЕЛЕНИЕНА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ОБЛАСТИ, 

ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ПОЛ И ВЪЗРАСТ КЪМ 01.02.2011 ГОДИНА 

Област Общо Икономически 

активни 

Икономически неактивни 

Община                         

Пол                               

Възраст 

  общ

о 

зает

и 

безработн

и 

общо учащ

и 

пенсионер

и 

лица, заети 

само с 

домашни или 

семейни 

задължения 

друг

и 

РАКОВСКИ 22677 1118 9927 1253 1149 1345 6843 1722 1587 
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0 7 

15 - 19 1600 186 118 68 1414 1097 21 117 179 

20 - 24 1925 1216 1003 213 709 221 17 232 239 

25 - 29 1848 1421 1262 159 427 16 27 210 174 

30 - 34 1738 1353 1202 151 385 4 36 171 174 

35 - 39 1720 1364 1259 105 356 .. 44 166 144 

40 - 44 1802 1418 1300 118 384 .. 62 163 157 

45 - 49 1805 1394 1246 148 411 .. 94 164 152 

50 - 54 1904 1360 1217 143 544 - 193 196 155 

55 - 59 1657 971 867 104 686 - 367 178 141 

60 - 64 1765 421 380 41 1344 - 1173 107 64 

65+ 4913 76 73 3 4837 .. 4809 18 8 

Мъже 11107 6059 5212 847 5048 648 2743 537 1120 

15 - 19 818 103 66 37 715 572 11 25 107 

20 - 24 999 719 575 144 280 62 8 50 160 

25 - 29 989 805 703 102 184 7 14 39 124 

30 - 34 925 735 622 113 190 .. 23 43 122 

35 - 39 885 694 620 74 191 .. 24 60 105 

40 - 44 942 723 645 78 219 .. 30 72 116 

45 - 49 921 694 595 99 227 .. 57 61 108 

50 - 54 1032 730 635 95 302 - 115 77 110 

55 - 59 872 523 451 72 349 - 175 61 113 

60 - 64 833 286 255 31 547 - 455 41 51 

65+ 1891 47 45 .. 1844 .. 1831 8 4 

Жени 11570 5121 4715 406 6449 697 4100 1185 467 

15 - 19 782 83 52 31 699 525 10 92 72 

20 - 24 926 497 428 69 429 159 9 182 79 

25 - 29 859 616 559 57 243 9 13 171 50 

30 - 34 813 618 580 38 195 .. 13 128 52 

35 - 39 835 670 639 31 165 - 20 106 39 

40 - 44 860 695 655 40 165 .. 32 91 41 

45 - 49 884 700 651 49 184 - 37 103 44 

50 - 54 872 630 582 48 242 - 78 119 45 

55 - 59 785 448 416 32 337 - 192 117 28 

60 - 64 932 135 125 10 797 - 718 66 13 

65+ 3022 29 28 .. 2993 .. 2978 10 4 

Таблица 17: Население на 15 и повече навършени години по области, икономическа активност, пол и 

възраст, Източник: НСИ 
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Образование  

Структурата на образованието в община Раковски се състои от 6 основни училища, 2 

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

общинския център гр. Раковски. През учебната 2008/2009г. е закрито НУ „Отец Паисий“ в с. 

Момино село. 

Общият брой на учениците в основните училища за периода 2010 – 2012г. бележи лек спад. 

Тенденция на нарастване се наблюдава сред броя на учениците от І до ІV клас. Броят на 

паралелките и учителите варира в малки граници. 

 

Общообразователни и специални училища в община Раковски 

Училища І-ІV клас V-VІІІ клас 

паралелки учители учащи паралелки учители учащи завър-

шили 
общо в т.ч. 

жени 

общо в т.ч. 

жени 

                    

Общообразователни училища 

2010/2011 година 

6 44 48 866 407 36 64 794 382 184 

2011/2012 година 

6 44 49 869 407 37 64 769 362 128 

2012/2013 година 

6 44 48 884 415 36 62 742 338 102 

Табл. 18: Общообразователни и специални училища в община Раковски, Източник ТСБ Пловдив 

 

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

функционира държавно 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. 
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Професиона

лни 

гимназии 

Паралел

ки 

Учители Учащи Новоприет

и 

Завършили средно 

образование 

общо в т.ч. 

жени 

общо в т.ч. 

жени 

общ

о 

в т.ч. 

жени 

общо от  випуск  

предходна 

година 

2010/2011 година 

2 19 42 33 487 201 123 63 82 77 

2011/2012 година 

2 16 37 28 377 161 64 37 65 58 

2012/2013 година 

2 19 36 25 322 141 62 23 90 69 

Табл.19: Професионални гимназии в община Раковски, Източник ТСБ Пловдив 

 

Териториално разпределение на учебните заведения по населени места е както следва: 

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 

ОУ „Христо Ботев“ с. Шишманци 

Табл. 20: Учебни заведения по населени места в община Раковски 

 

През изтеклия планов период е реализиран проект за саниране на сградата на ОУ „Христо 

Смирненски” по НП „Красива България”. 

На територията на община Раковски функционират 7 целодневни детски градини.  Броят на 

децата за периода 2010 – 2012г. се увеличава. Броят на местата в детските градини се е увеличил 

през 2012г., като продължава да е по-нисък от броя на децата. Педагогическият персонал също 

бележи слаб ръст през последните три години.  

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Раковски – модерна администрация”, в изпълнение на 

Договор № 13-13-125/25.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                     49 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО ГОДИНИ В ОБЩИНА РАКОВСКИ 

        (Брой) 

Видове детски 

градини 

детски 

градини 

Места Педагогически 

персонал 

детски 

групи 

Деца 

Общо на 100 

деца 

Общо в т.ч. 

момичета 
Общо в т.ч. 

детски 

учители 

2010 

  Община Раковски 7 723 96,02 73 67 36 753 361 

  Постоянни 7 723 96,02 73 67 36 753 361 

    Целодневни 7 636 95,21 68 62 31 668 314 

    Полудневни - 87 102,3

5 

5 5 5 85 47 

2011 

  Община Раковски 7 723 89,7 75 69 36 806 371 

  Постоянни 7 723 89,7 75 69 36 806 371 

    Целодневни 7 636 90,99 68 62 30 699 321 

    Полудневни - 87 81,31 7 7 6 107 50 

2012 

  Община Раковски 7 771 86,15 77 71 38 895 418 

  Постоянни 7 771 86,15 77 71 38 895 418 

    Целодневни 7 651 87,62 68 62 30 743 337 

    Полудневни - 120 78,95 9 9 8 152 81 

Табл. 21: Детски градини по години в община Раковски, Източник ТСБ Пловдив 

 

По отношение на териториалното разпространение на детските градини се забелязва 

концентрация в общинския център. В селата Чалъкови, Болярино и Момино село няма детски 

градини. 

Детски градини Населено място 

ОДЗ „Щастливо детство“ гр. Раковски 

ОДЗ „Детелина“ гр. Раковски 

ОДЗ „Иглика“ гр. Раковски 

ОДЗ „Първи юни“ гр. Раковски 
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ЦДГ „Радост“ с. Стряма 

ЦДГ „Синчец“ с. Белозем 

филиал на ЦДГ „Синчец“ с. Шишманци 

Табл. 22: Детски градини по населени места в община Раковски 

 

През 2012 г. е реализиран проект „Повишаване на енергийната ефективност на 

образователната инфраструктура в Община Раковски, съпътстваща устойчиво развитие“ по 

ОПРР, включващ и саниране на всички детски градини. 

През 2008-2010г. община Раковски е била партньор по проект „Различни, но близки“ - 

образователен модел за мултикултурно общуване в дейности от целодневна организация на 

учебния процес. 

Изводи: 

Като цяло община Раковски разполага с добре развита образователна структура. Необходимо 

е общината да продължи да полага мерки за подобряване състоянието на МТБ на 

образователната инфраструктура и обучителния процес, което да доведе до повишаване 

качеството на образователните услуги, 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. 
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Община Раковски 

   (Брой) 

Показатели 2010 2011 2012 

Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения - общо 1 1 1 

   легла 65 65 65 

   многопрофилни болници 1 1 1 

   легла 65 65 65 

Лечебни заведения за 

извънболнична помощ - общо 

1 2 2 

   легла 4 4 4 

   медицински центрове 1 1 1 

   легла 4 4 4 

   самостоятелни медико- 

диагностични и медико-

технически лаборатории 

 - 1 1 

Медицински кадри към 31.12. 

Лекари - общо
 
 41 39 41 

в т.ч. Oбщопрактикуващи
1
 15 15 17 

Лекари по дентална медицина 13 16 15 

Медицински специалисти по 

здравни грижи 

65 70 73 

Табл. 23: Лечебни заведения и медицински кадри в община Раковски, Източник: НСИ 

 

Броят на общопрактикуващите лекари към 31.12.2012г. е 17, в сравнение с предходната 

година се е увеличил. Стоматолозите към същата година са 15. По населени места те са 

разпределени както следва
1
: 

 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; 

                                                 
1
 Източник: Планово задание за изработване на ОУП на община Раковски 
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 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. 

 

Обезпечеността с лекари на населението е сравнително ниска, спрямо останалите общини в 

област Пловдив. 

 
Карта 3:  Осигуреност с лекари на населението в общините на област Пловдив към 31.12.2012г., 

Източник: НСИ 

 

Броят на аптеките в общината е 8. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Раковски – модерна администрация”, в изпълнение на 

Договор № 13-13-125/25.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                     53 

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

4 – към ОДЗ „Щастливо детство“,ОДЗ „Детелина“, ОДЗ „Иглика“, ОДЗ „Първи юни“. И четирите 

са разположени в общинския център. 

Детски ясли и деца в детските ясли 

 2010 2011 2012 

Детски ясли - общо 3 4 4 

   места 79 105 104 

Деца - общо 79 105 104 

   момчета  38 62 45 

   момичета 41 43 59 

Табл. 24:  Детски ясли и деца в детските ясли  в община Раковски, Източник: НСИ 

 

Капацитетът на яслите е 104 като всички места са запълнени (към 31.12.2012г.). Броят на 

детските ясли през 2010 г. се е увеличил с една, като съответно броят на децата е нараснал 

значително. По проект за повишаване на енергийната ефективност всички ясли са санирани. 

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 2007г. 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 
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семейства на роднини и близки; неглижирани деца; потенциални осиновителни и приемни 

семейства; родители, нуждаещи се от подкрепа.  

 На територията на общината от 2005г. се предоставя и услугата Домашен социален 

патронаж. Услугата се предоставя на самотно живеещи лица в пенсионна възраст и лица с 

увреждания и включва: 

 Приготвяне и ежедневна доставка на топла храна в дома на потребителите; 

 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. 

Към Дирекция „Социално подпомагане“ Раковски е създаден отдел „Закрила на детето“ и се 

предоставя социална услуга по Програма „Асистенти на хора с увреждания” – дейности „Личен 

асистент” и „Социален асистент”.  

По проект „Подкрепа за достоен живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от ЕСФ на 

ЕС, за периода 2008-2011г. се предоставя услугата „Личен асистент“. В проекта са включени  

лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна 

грижа/ обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, които да отговарят на конкретни 

изисквания.  

Община Раковски приключи изпълнението на проект „Грижа в семейна среда за 

независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – 

дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2, по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. По проекта бяха обгрижвани 28 лица с увреждания, а работа 

бе осигурена на 7 домашни помощници и 7 социални асистенти.  

Дейността „Социален асистент“ цели осигуряване на заетост на безработни лица за 

задоволяване на ежедневни потребности, организиране на свободното време на хора с трайни 

увреждания или тежко болни самотни хора, както и осъществяване на дейности за тяхното 

социално включване.  

„Домашен помощник“ е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към 

поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и 

други комунално-битови дейности. 
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Община Раковски финализира проект „Защитено жилище – Раковски”, който е част от 

националната политика по деинституционализация. Проектът е одобрен с договор за 

безвъзмездна финансова помощ БФП BG161PO001/1.1-12/2011/045 между Община Раковски и 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, финансирана от ЕС чрез ЕФРР. Целта 

на жилището е да се осигури включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на хора със 

специални потребности, уют и удобство. 

Социални услуги в специализирани институции не се предоставят. 

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.  

 

Култура
2
 

В Община Раковски функционират девет читалища, които съхраняват духа на утвърдените 

традиции, създават нови и дообогатяват календара на съвременната празничност. Във всички 

населени места има читалище: 

 

Читалище Населено място Капацитет Посещаемост 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 

гр. Раковски -1908” 

гр. Раковски 500 много добра 

НЧ „П. Б. Бакшев-1909” гр. Раковски Зала-20 места Добра 

НЧ „Честолюбие-2010г.” гр. Раковски Зала-20 места Задоволителна 

НЧ „Хр. Ботев 1930г.”  с. Стряма 320 Добра 

НЧ „Просвета 1909”  с. Белозем 400 Добра 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” 

1929г.  

с. Шишманци 288 Задоволителна 

НЧ „Петко Мандажиев-1928”  с. Момино село -- Задоволителна 

НЧ „Хр. Ботев” 1931 с. Чалъкови -- Задоволителна 

НЧ „Хр. Ботев-1999” с. Болярино 270 Задоволителна 

Табл. 25: Читалища в община Раковски 

 

                                                 
2
 Официален сайт на община Раковски 
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Читалищата набират средства главно от членски внос, субсидия от държавния и общински 

бюджет, дарения, наеми и др. 

Чрез външни донори в читалище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Раковски е изграден 

обучителен център за начална компютърна грамотност на хора с увреждания, детски дневен 

център за извънучилищни форми на дейност, център за технически и административни услуги на 

населението. В същото читалище е реализиран проект „Ремонт на зрителната зала на 

читалището” по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

от Стратегията за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Раковски”.  

Във всички читалища има библиотеки. Три от тях работят по програмата „Глобални 

библиотеки” - НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-гр. Раковски-1908” (четиристранно сътрудничество 

до края на 2013 г.); НЧ „Хр. Ботев 1930г.” (четиристранно сътрудничество до края на 2014 г.), НЧ 

„Св. Св. Кирил и Методий” 1929г. (четиристранно сътрудничество до края на 2014 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. 

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 

През 2013 в община Раковски се провежда I-ва национална среща на католиците в България       

Културни събития с регионално и местно значение: 
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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 7 спортни обекта: четири обекта с функционално 

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

три спортни комплекса – с. Белозем, с. Чалъкови и с. Стряма. Единствено в с. Болярино няма 

изградено спортно съоръжение. 

 

  Наименование на обекта Функционално 

предназначение 

Местонахождение  

Стадион „П.Парчевич“ Стадион гр. Раковски, кв. 

Секирово 

Стадион „Г.С.Раковски“ Стадион гр. Раковски, 

кв.Ген.Николаево 

Стадион Стадион с. Шишманци 

Стадион „Чавдар“ Спортен комплекс с. Белозем 

Спортен комплекс - стадион Спортен комплекс - стадион с. Чалъкови 

Стадион Стадион с. Момино село 

Спортен комплекс Спортен комплекс с. Стряма 

Табл. 26: Спортни обекти в община Раковски 

 

През изтеклия период е изпълнен проект за изграждане на обслужваща сграда към спортен 

комплекс „Чавдар”. В някои от училищата са изградени многофункционални спортни площадки 

(ОУ „Христо Ботев” и „Христо Смирненски”). Към професионална гимназия „Петър Парчевич“ 

функционират тенис кортове. Градският стадион е основно ремонтиран и модернизиран. Там се 
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провеждат спортни събития като Детския международен футболен турнир, Спортен празник на 

Община Раковски и др. 

Спортните клубове в община Раковски дават възможност за практикуване на различни 

спортове футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика, хандбал, 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,лека атлетика; 

 с.Стряма  – видове спортни клубове –футбол, хандбал; 

 с.Момино село – видове спортни клубове –футбол. 

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. 

 

1.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията 

Транспортна инфраструктура 

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 
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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 80% 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 улиците са без трайна настилка, на земно 

легло или макадам. Липсата на канализация и отводняване също е предпоставка, влияеща 

неблагоприятно на пътната настилка. Амортизираната водопроводна мрежа и честите аварии са 

още един фактор оказващ негативно влияние. 

Тези фактори водят и до затруднени транспортни връзки на селата с общинския/областния 

център. Това представлява 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 сравнително добре поддържано транспортно съоръжение като входящи и 

изходящи транспортни потоци се движат и в двете направления изток - запад.  

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.  
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През последните години са извършени следните инвестиционни проекти с европейско 

финансиране: 

 Рехабилитация на път IV-56044 Стряма – Момино  по програма САПАРД; 

 Основен ремонт на път IV-80509 – Секирово – Ген. Николаево с помощта на 

републиканския бюджет, местно финансиране и програма САПАРД; 

 Основен ремонт на път III 565 Пловдив – Шишманци по ОП „Регионално развитие“; 

 Изграждане на обходен път, АМ „Тракия“ през „Чекирица“ – Стряма; 

 Частично изграждане на ул. „Яко Яковски“ и ул. „Добри Чинтулов“; 

 Изграждане на велоалея и асфалтиране на 7 улици в град Раковски по ОП „Регионално 

развитие“‘ 

 В настоящия момент се извършва реконструкция на републикански път II – 56 Пловдив – 

Раковски по ОПРР. Изгражда се и нов мост на река Стряма в обхвата на пътя. 

 

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; 

 Довършване ремонт улица „Яко Яковски” – спрян поради липса на средства;  

 Довършване ремонт на ул. „Добри Чинтулов” – проектът очаква финансиране по 

Програмата за развитие на селските райони; 

 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; 

 Основен ремонт мост на р. Сребра –съоръжение от републикански път ІІ-56 при км.75; 

 Основен ремонт на мост на р. Сребра като съоръжение от път ІІІ 565 Пловдив-Шишманци; 

 Изграждане на нови улици в нов център град Раковски. 

 

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 
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мрежа е 29 058 метра. През 2011 г. са подменени 1166 м. в град Раковски от експлоатационното 

дружество. Общинската администрация е изготвила проект за реконструкция в кварталите „Ген. 

Николаево“ и „Секирово“ на град Раковски, в рамките на който ще бъдат подменени 77000 м от 

съществуващата водопроводна мрежа. Работи се също по проект за реконструкция на 

съществуващата мрежа в с. Шишманци. Водовземането се осигурява с помощта на 6 помпени 

станции с 18 бр. тръбни кладенци. На територията на Общината има 7 бр. водоеми с общ обем 

1250м
3
. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Раковски                         

1 Белозем 40108 928 39180 1480 10360 85 60 1 250 
   

3 
  

1 

2 Болярино 11362 672 10690 356 2492 35 54 1 180 
   

2 
  

1 

3 Момино 11747 1140 10607 453 3171 15 15   
    

2 
  

1 

4 Раковски 93796 18636 75160 4622 32354 171 220 1 300 
   

7 
  

1 

5 Стряма 36778 274 36504 1424 9968 119 161   
    

2 
  

1 

6 Чалъково 19197 3970 15227 544 3808 39 48   

260;

60; 

20 
       

7 
Шишманц

и 
16876 3438 13438 384 2688 51 59 1 180 

   
2 

  
1 

  Всичко: 229864 29058 200806 9263 64841 515 617 4 910 

   

18 

  

6 

Таблица: 27: Показатели за водоснабдителната мрежа на община Раковски, Източник: община 

Раковски 

В населените места на общината няма изградена канализация, като изключим частично 

изградените колектори в град Раковски, с. Стряма и с. Белозем. На територията на общината 

няма изградени ПСОВ. Дължината на канализационна мрежа съгласно направените проектни 

разработени до момента е както следва: град Раковски – 74 км., с. Стряма – 42 км., с. Белозем – 

42 км и до момента са реализирани 10% от тези проекти. 

Обитаваните жилища по наличие на канализация и местонамиране в община Раковски са 

7809 бр., като в 768 от тях не е налична канализация и 4515 са свързани с попивна яма. 
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Таблица 28: Обитавани жилища по наличие на канализация и местонамиране, Източник: НСИ 

 

Обитаваните жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране в общината са 7809, 

като в 176 от тях няма източник на вода и 92 жилища са със собствен водоизточник и нямат 

осигурено обществено водоснабдяване. 

 

Таблица 29: Обитавани жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране, източник: НСИ 
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В настоящия момент 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. 

Нарушава се и цялостното екологично равновесие на територията на общината в резултат в 

резултат от непречистените води. Изграждането на канализация и пречиствателни станции е 

необходимо за постигане на целите заложени в Рамковата директива по водите, ПУРБ на ИРБ и 

Директива 91/271/ЕЕС. 

Община Раковски има подписан договор по ОПОС и ще започне изграждане на 

канализационна мрежа на град Раковски, включваща подмяна на водопроводната мрежа в 

участъците където се изгражда канализационни клонове и ГПСОВ. 

Изготвен е технически проект за КГГ на село Белозем – мрежа I и ІІ, частично e реализиран, 

но строителството е замразено поради спиране на финансирането. В същата ситуация е и проекта 

за КГГ с. Стряма. Изготвен е проект за канализация и реконструкция на водопроводната мрежа 

на кв. Парчевич, град Раковски. 

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. 

 

 

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 
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„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. 

 

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 с дължина от 1563 км. като в настоящия момент 

продължава газификация на битови потребители и отклонения от основната газо-

разпределителна мрежа – за 2012 г. – 253,64 м.; 

 С. Стряма – в момента се извършва газификация на селищната структура и предстои 

въвеждане в експлоатация; 

 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 се извършва газификация, като до този момента в училищата и 

детските заведения има изградени котелни помещения на нафта. 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 
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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. 

 

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 

(„МТел“, „Глобул“ 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.  
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Таблица 30: Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна антена и компютър 

и достъп до интернет.Източник: НСИ, 2011г. 

             

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.  

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 
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поетапно изграждане на пречиствателни станции, които да обслужват населението в 

териториалния обхват на общината. 

В населените места на общината има частично изградена канализация. 

На територията на общината няма изградени ПСОВ. 

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. 

 

1.5. Анализ на селищната мрежа  

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.  

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“-ма 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. Съгласно решението, 

взето на 14.08.2012г., 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.   
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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. С. 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. 5). 

 

Карта 5: Селищна мрежа на Община Раковски 

Град Раковски е съставен от три структурни единици, като кв. Секирово е с най-изявена 

градска структура и там са разположени административните и обслужващи сгради. Кв. Парчевич 

на запад и кв. Генерал Николаево на изток 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 
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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. 

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 

Табл. 31: Населени места в община Раковски , Източник: Данни: Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 

2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел) на МРРБ за категоризацията на населените 

места 

 

По Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС община Раковски 

е статистическа териториална единица от ниво LAU2. В нея живеят 26 126 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. 

 

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 
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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). 

 

Табл. 32: Територия на община Раковски по вид, Източник: Общинска служба по земеделие гр. Раковски 

Територии за 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. Справка за 

баланса на собствеността от 2013г. върху 20967,51 ха земеделска земя, показва следните данни: 

 Държавна собственост:  614 ха 

 Общинска собственост:  2 142 ха 

 Частна собственост:  15 903,2 ха 

 Друга:    2 294,49 ха 

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. 

№ Територия по вид Площ в дка Площ % 

1 За нуждите на селското стопанство 233611.259 88.497 

2 За нуждите на горското стопанство 5023.100 1.903 

3 Населени места 15336.019 5.810 

4 Водни течения и водни площи 8309.191 3.148 

6 За нуждите на транспорта 1697.558 0,643 

ОБЩО 263977.127 100 % 
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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. 

 

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. 
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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. 

Община 

Раковски 

Общо сгради Стоманобетонни 

ЕПК констр. 

Скелетна 

стоманобетонна 

Масивна 

1985г. 8 211 7 14 6449 

2001г. 9 515 26 922 6753 

2011г. 8979 57 353 7175 

Табл. 33: Сграден фонд в община Раковски, Източник: НСИ 

 

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. 
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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. 

 

Община 

Раковски 

Общо жил. 

сгради 

обитавана необитавана временно 

обитаване 

колективно 

домакинство 

1985г. 8422 7965 245 211 1 

2001г. 9611 8443 1068 96 4 

2011г. 8979 7283 1687 6 3 

Табл. 34: Жилищни сгради по вид на сграда в община Раковски, Източник: НСИ 

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. 

 

Планова осигуреност 

Планова осигуреност по населени места: 

1. 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; 
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 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. 

2. с. Белозем - Кадастрален, регулационен и застроителен план, одобрен със Заповед № АБ-

45 от 20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски. 

3. с. Стряма - Кадастрален, регулационен и застроителен план, одобрен със Заповед № АБ-

18 от 19.03.1991 г.на Кмета на Община Раковски. 

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

26.10.1987г. на Кмета на Община Раковски. 

5. с. Болярино - Кадастрален план и ЗРП, одобрен със Заповед № АБ- 101 от 05.12.2001 г. 

.на Кмета на Община Раковски. 

6. с. Шишманци - Кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед № АБ- 190 от 

27.11.1985 г. .на Кмета на Община Раковски. 

7. 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. 
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 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“. 

 

1.6. Екологично състояние и рискове 

Анализ по компоненти на околната среда 

Качество на атмосферния въздух 

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 
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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, породени от липсата 

на канализация или неподържани пътни артерии, отглеждане на животни в нерегламентирани 

количества и др.  

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. В 

допълнение, на територията на общината няма и големи производствени източници, които биха 

могли да замърсяват атмосферния въздух.  

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. На таблицата по-долу обобщено са 

представени данни за източниците на замърсяване на въздуха по сектори на територията на 

община Раковски:  
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Източник Годишна емисия в тонове 

 SOx NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 

Промишлени 12 20 0,02 0,7 1 12058 0,5 0,6 0,06 

Транспорт - 410 384 8 2859 39355 1 - 25 

Битово 

отопление 

31 23 0,033 6,1 7,4 20322 0,23 - 3,1 

Депа за 

отпадъци 

- - 1,2 2773 - 5576 - 96 - 

Селско 

стопанство 

- - 329 1680 - - 71 57 - 

Природни 

екосистеми 

- - 30,2 - - - 0,89 - - 

Сума 43 453 744 4468 2867 77311 74 154 28 

Табл. 35: Емисии на замърсители на атмосферния въздух в община Раковски, Източник: РИОСВ Пловдив  

 

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.   
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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 Р. Сребра горно течение  

показател Екологично 

състояние/потенциал 

Химично състояние Общо състояние 

състояние Много Добро (4) Добро (2) Добро (2) 

Пункт Р. Сребра горно долно течение 

показател Екологично 

състояние/потенциал 

Химично състояние Общо състояние 

състояние Лошо (1)  Умерено Лошо (2)  Лошо (1) 

Пункт Р. Стряма от вливане на р. Пикла до устие 

показател Екологично 

състояние/потенциал 

Химично състояние Общо състояние 
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състояние Умерено лошо (2) Добро (2) Лошо (1) 

Пункт Р. Рахманлийска и десен приток на Карадере 

показател Екологично 

състояние/потенциал 

Химично състояние Общо състояние 

състояние Умерено лошо (3) Добро (2) Умерено Лошо (1) 

Пункт ГОК Азмака и ГОК Карадере 

показател Екологично 

състояние/потенциал 

Химично състояние Общо състояние 

състояние Умерено лошо (3) Добро (2) Умерено Лошо (1) 

Пункт Яз. Генерал Николаево 

показател Екологично 

състояние/потенциал 

Химично състояние Общо състояние 

състояние Умерено лошо (3) Добро (2) Умерено Лошо (1) 

Табл.36: Обобщено състояние на водните тела на територията на 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.  
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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 
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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.  
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Карта 6: Защитени територии на територията на община Раковски 

  

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 

 

Анализ по фактори на въздействие 

Управление на отпадъците 

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 2010г. количеството генерирани твърди битови отпадъци 

(ТБО) е 5567т. 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 
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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 способ. Отпадъците там 

се подлагат на: 

 предварителна обработка - сортиране в разделяща инсталация за оползотворяване на 

хартия, картон, черни и цветни метали, пластмаса, каучук и стъкло; 

 оползотворяване на биоразградимата съставка чрез компостиране в инсталация за 

биологично разграждане по закрит способ; 

 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; 
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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.  

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 
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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. 

 

1.7. 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. 

 

Структура на администрацията 

Към 1.03.2014г. 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: 
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Фигура 15: Структура на община Раковски 2013 г. 

 

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 по схеми на ОПАК или 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. 
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Проекти по ОП „Административен капацитет” 

Проект „Организационно развитие и подобряване на ефективността и ефикасността на 

община Раковски“, 2013-2014. В рамките на проекта ще се извърши функционален анализ с 

препоръки и план за организационното структуриране, подобряване на ефективността и 

подобряване на ефикасността и икономичността в работата на общинската администрация. 

 

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 01.08.2012г.). Общинската 

администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, 

решенията на Общинския съвет - Раковски, подпомага кмета на общината при осъществяване на 
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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. 

 

2. SWOT анализ  

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Стратегическо географско положение, 

осигуряващо добра транспортна достъпност 

и трансгранични перспективи за развитие; 

 Съхранена природа; 

 Сравнително благоприятна демографска 

ситуация, отличаваща се с по-висока 

раждаемост от средната за страната и 

областта поради запазени традиции в 

репродуктивната нагласа и поведение  на 

местното население; 

 Добре развита образователна структура на 

територията на общината; 

 Традиции в земеделието, съчетани с 

наличните природни ресурси като 

предпоставка за развитие на биоземеделие и 

устойчив агробизнес с висока добавена 

стойност; 

 Висока степен на „раздробеност“ на 

обработваемата земя и невъзможност за 

обособяване на по-големи масиви за 

механизирана обработка; 

 Ниски нива на  икономическа активност на 

населението; 

 Слаб инвестиционен интерес от страна на 

малките и средни предприятия; 

 Липса на сграден фонд за развитие на 

туризма; 

 Устойчива тенденция на  намаляване броя 

на населението; 

 Проблеми с образователния статус на 

населението, с преобладаващ  относителен дял 

на завършилите основно образование;  

 Високи нива на безработица сред младите 
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 Квалифицирана работна ръка в областта 

на шивашката промишленост и 

машиностроенето; 

 Наличие на възможности за развитие на 

съвременна, компактна индустрия; 

 Богат културен календар – народни 

традиции и културни обичаи; 

 Равномерно разпределени здравни услуги 

по територията на общината; 

 Добра транспортно-комуникационна 

инфраструктура, осигуряваща сравнително 

добра достъпност до общинският център; 

 Изградената и функционираща 

индустриална зона Раковски; 

 Електрифицирани всички населени места 

на територията на общината, като липсват 

такива с режим на тока; 

 Добро състояние на околна среда, без 

наличие на крупни замърсители; 

 Екологичното състояние на въздуха и 

почвите е добро, в района на общината няма 

големи замърсители; 

 Добре развити телекомуникационни 

мрежи. 

хора до 29г. възраст; 

 Недобър достъп до спешна медицинска 

помощ; 

 Броят и видът на предоставяните социални 

услуги на територията на община Раковски е 

недостатъчен; 

 Въпреки доброто покритие с транспортно-

комуникационни мрежи, същите са морално и 

физически амортизирани;  

 Наличие на сериозни загуби по 

водопреносната мрежа поради амортизирани 

тръби; 

 Липса на изградена канализационна мрежа 

в повечето селища; 

 На територията на общината няма 

изградени ПСОВ. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Възможности за стимулиране на 

предприемачеството с цел повишаване 

заетостта и генериране на растеж; 

 Дейности за подкрепа на бизнеса, 

базирани на регионален и браншови 

принцип; 

 Подобряване състоянието на МТБ на 

образователната инфраструктура и 

обучителния процес, което да доведе до 

повишаване качеството на образователните 

услуги; 

 Целеви инвестиции в човешкия капитал 

на общината; 

 По-ефективно използване на средствата, 

предоставяни от Европейския съюз; 

 Разработване и прилагане на целева 

политика за привличане на инвестиции и 

 Ограничени ресурси за финансиране на 

интервенциите, необходими за развитието на 

общинската територия; 

 Риск от намаляване броя на МСП при 

задълбочаване на икономическите проблеми в 

развитието на страната и основните пазари; 

 Натрупване на население във високите 

възрастови групи  ще има негативно 

отражение върху неговото естествено 

възпроизводство и ще натовари социалната 

система в общината; 

  Намаляване на работната сила и 

възпроизводствения потенциал в общината ще 

лимитира възможностите за интензифициране 

на местното развитие; 

 Застаряване на квалифицирания 

медицински персонал, с тенденция към 
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откриване на бизнес възможности; 

 Развитие на алтернативен туризъм и 

ефективно „пространствено“ и тематично 

комбиниране на туристически атракции;  

 Мерки за стимулиране на раждаемостта, 

повишаване на заетостта и жизнения 

стандарт на населението; 

 Подобряването качеството на здравното 

обслужване като цяло и на специализираните 

социални грижи за възрастните хора; 

 Развитието и обучението на човешките 

ресурси е важна предпоставка за 

предоставяне на качествени услуги; 

 Откриване на нови работни места с 

изпълнението на програми за повишаването 

на образованието на населението и неговата 

професионална подготовка; 

 Разнообразен културен живот, 

предпоставка за развитие на културен и 

религиозен туризъм; 

 Обхващане на всички деца в училище, в т. 

ч. и ромските. Интеграцията на 

малцинствата в обществото е постижима 

само чрез висока степен на образование; 

 Повишаване на количеството и качеството 

на здравните услуги; 

 Участие в социални национални програми 

и повишаване достъпността на услугите на 

местно ниво; 

 Подобряване на информираността за 

общината, нейните ресурси и потенциали; 

 Подобряване атрактивността на общината 

като туристическа дестинация като цяло; 

 Изграждане на ефективни партньорства 

между местните общности и бизнеса; 

 Газификация на общината и използване на 

алтернативни източници на енергия; 

задълбочаване; 

 Необходимост от значителни инвестиции за 

подобряване на техническата инфраструктура; 

 Замърсени повърхностни води от липсата 

на канализация и нерегламентираните 

сметища. 
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3. Стратегическа рамка на Общински план за развитие на 

община Раковски 

 

Стратегическата рамка представлява основният инструмент за пространствена и времева 

координация, интеграция на политически усилия и стратегически цели, приоритети и конкретни 

мерки и проекти, насочени към устойчиво подобряване условията за живот и бизнес в рамките на 

община Раковски.  

Стратегическата рамка в голяма степен съответства на заявените нужди и желания на 

местната общност и балансира между интересите на заинтересованите страни. Изхождайки от 

тези основни моменти са определени основните елементи на рамката: Визията за развитие на 

общината, стратегическите цели, приоритети и конкретни мерки, около които ще бъде 

организирано и структурирано развитието на община Раковски през следващия програмен 

период.   

При извеждането на стратегическите цели и приоритетите в Общинския план за развитие е 

приложен принципа на необходимостта и приемствеността. Заварените приоритети от 

предходния период на планиране (икономика, инфраструктури, човешки ресурси и жизнена 

среда, административен капацитет) са валидни, покриват обхвата на новия пакет оперативни 

програми и затова в известна степен се запазват и през следващия планов период 2014-2020, като 

претърпяват редакция, съответстваща на целите на новите стратегически документи. 

 

3.1. Визия  

 

Визията за развитието на община Раковски отразява желаните промени и състояние за 

развитието на общината в дългосрочен период от време. На основата на изготвения териториален 

и социално-икономически анализ, отчитайки тенденциите в развитието на територията, 

формираната пространствена структура, нуждите и очакванията на местната общност, е 

определена следната Визия за развитие на община Раковски през периода 2014-2020г. 

 

Община Раковски е динамично развиваща се община, осигуряваща висок 

жизнен стандарт на своите граждани, привличаща младите хора и 

инвеститори, с развит туризъм и биоземеделие. 
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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 ОПР; 

 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. 

  

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; 

 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. 
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3.2. Стратегически цели и приоритети  

 

За постигането на определената Визия за развитие на община Раковски и подобряване на 

качеството на живот на населението е необходимо да се разгърне стратегическа рамка, като 

бъдат формулирани стратегически цели, приоритети и мерки за развитие за периода на действие 

на ОПР 2014-2020г. Разработената стратегическа рамка е съобразена с потенциала за развитие на 

община Раковски от една страна и от друга – със стратегическите цели и приоритети в 

Областната стратегия за развитие на област Пловдив, които от своя страна съответстват на 

целите и приоритетите на стратегическите документи на регионално и национално ниво. 

Съгласуваността на документите обуславя постигането на устойчивост в развитието на 

общинската териториална и социална общност. 

Община Раковски има необходимия кадрови ресурс и предпоставки да реализира ускорено 

развитие. Прилагането и изпълнението на залегналите в Общинския план цели, приоритети и 

мерки ще гарантира значително увеличаване на равнището на социално-икономическо развитие 

на общината и доближаване до средните социално-икономически параметри на българските 

общини. 

С оглед оценените потребности на местната общност и в съответствие с наличния потенциал, 

ресурси, специфични особености и тенденции в развитието на общината, стратегическата рамка 

на ОПР 2014-2020 г. се  фокусира в четири основни тематични области, на чиято основа следва 

да се реализира дефинираната Визия за развитие през следващия програмен период: 

 Икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността на местната икономика 

и общината като цяло; 

 Състояние на жизнената среда – природа, урбанизирана среда, инфраструктура и разумно 

използване на териториалните, природни и човешки ресурси; 

 Социално развитие чрез подобряване на здравните, образователните и социалните услуги; 

 Доброто управление за развитие и пълноценно използване на потенциала и създаването на 

устойчиви сътрудничества. 
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Стратегическа рамка на ОПР на община Раковски за периода 2014-2020 г. 

Стратегическа цел 1: Развитие на модерна и конкурентоспособна икономика 

Приоритет 1.1: Развитие на 

модерна икономиката чрез 

използване на местния потенциал 

Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор в 

общината 

Мярка1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес 

услуги 

Приоритет 1.2: Развитие и 

разнообразяване на земеделските 

дейности 

Мярка 1.2.1.:Развитие на растениевъдството 

Мярка 1.2.2.: Развитие на животновъдството 

Приоритет 1.3. : Развитие на 

туризма 

Мярка 1.3.1.: Развитие на религиозен и спортен туризъм  

Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова политика за 

популяризиране на Раковски  като туристическа 

дестинация за религиозен и спортен туризъм 

Приоритет 1.4.: Насърчаване на 

инвестиционната активност в 

общината 

Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за локализация на 

бизнеса и приличане на инвестиции за развитие на ПЧП 

Мярка 1.4.2.: Активно участие на общинската 

администрация като партньор на бизнеса 

Стратегическа цел 2: Опазване и съхранение на околната среда  и 

инфраструктурното обезпечаване на общината 

Приоритет 2.1: Подобряване и 

модернизация на 

инфраструктурата 

Мярка 2.1.1: Модернизация и разширяване на местната 

транспортна инфраструктура 

Мярка 2.1.2: Подобряване и модернизация на 

водоснабдяването, канализацията и пречистването на 

отпадните води  

Мярка 2.1.3.: Подобряване на електроснабдяването  

Мярка 2.1.4.: Подобряване и модернизация на 

образователната инфраструктура 

Мярка 2.1.5.: Подобряване и модернизация на здравната 

инфраструктура  

Мярка 2.1.6.: Подобряване и модернизация на социалната 

инфраструктура  

Мярка 2.1.7: Подобряване и модернизация на културната 

инфраструктура в общината  

Мярка 2.1.8.: Подобряване и модернизация на 

административни сгради  
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Мярка 2.1.9.: Опазване и адаптиране на недвижимите 

културни ценности 

Приоритет 2.2.: Опазване и 

съхранение на околната среда 

Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на атмосферния въздух 

Мярка 2.2.2.: Подобряване управление и ползване на 

водните ресурси 

Мярка 2.2.3.: Целесъобразно управлението на отпадъците  

Мярка 2.2.4.: Развитие и поддържане на зелената система 

в общината  

Мярка 2.2.5.: Опазване и съхранение на 

биоразнообразието 

Мярка 2.2.6.: Подобряване на енергийната ефективност  

Стратегическа цел 3: Социално развитие чрез подобряване на здравните, 

образователните и социалните услуги 

Приоритет 3.1.: Подобряване 

качеството на здравните услуги и 

достъпа до тях 

Мярка 3.1.1.: Подобряване на достъпа до първична и 

специализирана медицинска помощ  

Мярка 3.1.2.: Подобряване на достъпа до дентално 

медицински услуги  

Приоритет 3.2.: Подобряване 

качеството и достъпа до 

образованието и  създаване на 

благоприятна среда за 

реализация на младото 

поколение 

Мярка 3.2.1.: Разширяване на извънкласни и 

извънучилищни форми на заниманията на деца и младежи 

Мярка 3.2.2.: Обучения и ориентация на младото 

поколение към професии от местно значение и професии с 

трудова реализация 

Мярка 3.2.3.: Допълнителна квалификация на 

преподавателите за подобряване на учебния процес 

Мярка 3.2.4.: Развитие на спорта в общината 

Приоритет 3.3.: Интегриране на 

групи в социална изолация чрез 

подобряване качеството на 

социалните услуги 

 

Мярка 3.3.1.: Създаване на нови социални услуги в 

общината 

Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на 

трайно безработни и на други лица от групите в 

неравностойно положение на пазара на труда 

Мярка 3.3.3.: Създаване на условия за намаляване на 

младежката и дългосрочната безработица 

Приоритет 3.4.: Разнообразявани 

на културния календар на 

общината 

 

Мярка 3.4.1.: Подпомагане организирането на нови 

културните събития и фестивали в общината 

Мярка 3.4.2.: Подпомагане и стимулиране развитието на 

културните институции в общината 
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Стратегическа 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 общинската администрация  

Мярка 4.1.2.: Повишаване квалификацията и уменията на 

общинската администрация 

Приоритет 4.2. Стимулиране на 

местните партньорства и 

международно сътрудничество  

Мярка 4.2.1.: Развитие на международно сътрудничество  

Мярка 4.2.2.: Създаване и утвърждаване на партньорски 

връзки със съседните общини за съвместно участие в 

проекти 

 

 

 

Изготвянето и последващата реализация на Общинския план за развитие са пряко свързани с: 

 Предвиждане на приоритети и мерки, които да съответстват на политиките на ЕС за 

социално-икономическо сближаване и на регламентите на Структурните фондове. Това е 

предпоставка за финансовата осигуреност на предвидените приоритети и мерки по линия на 

европейските фондове;  

 Прилагане на подход на интеграция и съгласуваност между отделните секторни 

направления в развитието на общината и нейната територия, което е гаранция за постигане на 

синергичен ефект и балансираност; 

 Отчитане на целите и приоритетите на основните планови и стратегически документи на 

страната за периода 2014-2020 г.; 
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Съответствие на целите и приоритетите на ОПР на община Раковски 2014-2020 с целите и приоритетите на стратегическите 

документи за развитие на областно, регионално и национални ниво 

 

ОПР на Община 

Раковски 2014-2020 

ОСР на Област 

Пловдив 2014-2020 

РПР на ЮЦР  

2014-2020  

Национална стратегия за 

регионално развитие до 

2020  

Национална програма за 

развитие: България 2020 

СЦ 1: Развитие на модерна и 

конкурентоспособна 

икономика 

СЦ 1: Ускоряване на 

социално-икономическото 

развитие на областта чрез 

подкрепа на иновациите и 

модернизацията на 

икономическата структура 

СЦ 2: Повишаване на 

инвестиционната и 

туристическа атрактивност 

СЦ 1: Икономическо 

сближаване в национален и 

вътрешнорегионален план 

базирано на  

щадящо/еколосъобразно 

ползване на собствени 

ресурси 

СЦ 1: Икономическо 

сближаване в европейски, 

национален и 

вътрешнорегионален план 

чрез развитие на собствения 

потенциал на районите и 

опазване на околната среда 

Ц 1: Повишаване на жизнения 

стандарт чрез 

конкурентоспособно 

образование и обучение, 

създаване на условия за 

качествена заетост и социално 

включване и гарантиране на 

достъпно и качествено 

здравеопазване 

Приоритет 1.1: Развитие на 

модерна икономиката чрез 

използване на местния 

потенциал 

Приоритет 1.2: Развитие и 

разнообразяване на 

земеделските дейности 

Приоритет 1.3.: Развитие на 

туризма 

Приоритет 1.4.: Насърчаване 

на инвестиционната 

активност в общината 

 

Приоритет 1: Повишаване на 

конкурентоспособността на 

икономиката 

Приоритет 2: Стимулиране 

на инвестиционната 

активност и повишаване на 

нивото на заетост  

Приоритет 4: Културно и 

природно наследство като 

потенциал за генериране на 

допълнителен устойчив 

растеж 

Приоритет 1.1: Повишаване 

конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес като 

движеща сила на 

регионалната икономика 

Приоритет 1.2: Развитие на 

устойчиви форми на туризъм 

и на културните и творческите 

индустрии в ЮЦР  

Приоритет 1.1: Активизиране 

на специфичния потенциал на 

регионалните и местните 

икономики чрез подкрепа за 

повишаване 

конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес. 

Приоритет 1.2: Развитие на 

устойчиви форми на туризъм 

и на културните и творчески 

индустрии в районите 

Приоритет 4: Развитие на 

аграрния отрасъл за 

осигуряване на хранителна 

сигурност и за производство 

на продукти с висока добавена 

стойност при устойчиво 

управление на природните 

ресурси.  

Приоритет 5: Подкрепа на 

иновационните и 

инвестиционни дейности за 

повишаване на 

конкурентоспособността на 

икономиката 
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СЦ 2: Опазване и 

съхранение на околната 

среда  и инфраструктурното 

обезпечаване на общината 

СЦ 3: Подобряване на 

инфраструктурната 

осигуреност на територията 

СЦ 1: Икономическо 

сближаване в национален и 

вътрешнорегионален план 

базирано на  

щадящо/еколосъобразно 

ползване на собствени 

ресурси  

СЦ 1: Икономическо 

сближаване в европейски, 

национален и 

вътрешнорегионален план 

чрез развитие на собствения 

потенциал на районите и 

опазване на околната среда 

Ц 2: Изграждане на 

инфраструктурни мрежи, 

осигуряващи оптимални 

условия за развитие на 

икономиката и качествена и 

здравословна околна среда за 

населението  
Приоритет 2.1: Подобряване 

и модернизация на 

инфраструктурата 

Приоритет 2.2.: Опазване и 

съхранение на околната 

среда 

 

Приоритет 6: Достъпност, 

свързаност и качество на 

средата  

Приоритет 1.3: Развитие на 

инфраструктурата за опазване 

на околната среда и 

адаптиране към промените на 

климата 

Приоритет 4.1: Подкрепа за 

интегрирано и устойчиво 

градско развитие и 

подобряване на 

вътрешнорегионалната 

свързаност 

Приоритет 1.3: Развитие на 

инфраструктурата за опазване 

на околната среда  

Приоритет 4.2: Подобряване 

на свързаността на районите в 

национален и международен 

план, включително с големите 

градски центрове в съседните 

страни 

Приоритет 3: Постигане на 

устойчиво интегрирано 

регионално развитие и 

използване на местния 

потенциал. 

Приоритет 7: Енергийна 

сигурност и повишаване на 

ресурсната ефективност 

Приоритет 8: Подобряване на 

транспортната свързаност и 

достъпа до пазари   
СЦ 3: Социално развитие 

чрез подобряване на 

здравните, образователните 

и социалните услуги 

СЦ 5: Социално сближаване 

и намаляване на 

междуобщинските 

диспаритети чрез 

инвестиции в човешкия 

капитал и социалната 

инфраструктура 

СЦ 2: Социално сближаване и 

намаляване на 

междуобластните неравенства 

чрез инвестиции в човешкия 

капитал и социална 

инфраструктура 

СЦ 2: Социално сближаване и 

намаляване на регионалните 

диспропорции в социалната 

сфера чрез създаване на 

условия за развитие и 

реализация на човешкия 

капитал 

Ц 1: Повишаване на жизнения 

стандарт чрез 

конкурентоспособно 

образование и обучение, 

създаване на условия за 

качествена заетост и социално 

включване и гарантиране на 

достъпно и качествено 

здравеопазване 
Приоритет 3.1.: Подобряване 

качеството на здравните 

услуги и достъпа до тях 

Приоритет 3.2.: Подобряване 

качеството и достъпа до 

образованието и  създаване 

Приоритет 3: Подобряване 

на качеството и 

достъпността до 

образователни и здравни 

услуги за подобряване на 

качествените 

характеристики на 

Приоритет 2.1: Подобряване 

на достъпа до образователни, 

здравни, социални, културни 

услуги и спорт   

Приоритет 2.1: Подобряване 

на достъпа до образователни, 

здравни, социални и културни 

услуги и развитие на 

спортната инфраструктура в 

районите 

Приоритет 1: Подобряване на 

достъпа и повишаване на 

качеството на образованието и 

обучението и качествените 

характеристики на работната 

сила 
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на благоприятна среда за 

реализация на младото 

поколение 

Приоритет 3.3.: Интегриране 

на групи в социална 

изолация чрез подобряване 

качеството на социалните 

услуги 

Приоритет 3.4.: 

Разнообразявани на 

културния календар на 

общината 

човешките ресурси  

 

Приоритет 2: Намаляване на 

бедността и насърчаване на 

социалното включване 

СЦ 4:Подобряване на 

административния капацитет 

и повишаване на 

териториалното 

сътрудничество 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 

Стимулиране на 

интегрираното градско 

развитие и подобряване на 

свързаността на градовете с 

околните територии.  

 

СЦ 3: Развитие на 

трансгранично и 

транснационално 

сътрудничество в принос на 

икономическото и социалното 

развитие и сближаване  

СЦ 3: Териториално 

сближаване и развитие на 

трансграничното, 

междурегионалното и 

транснационалното 

сътрудничество 

Ц 3: Повишаване на 

конкурентоспособността на 

икономиката чрез осигуряване 

на благоприятна бизнес среда, 

насърчаване на инвестициите, 

прилагане на иновативни 

решения и повишаване на 

ресурсната ефективност 
Приоритет 4.1.: Подобряване 

качеството на услугите, 

предоставяни от общината 

Приоритет 4.2. Стимулиране 

на местните партньорства и 

международно 

сътрудничество 

Приоритет 5. Използване на 

градските центрове като 

опорни центрове на 

развитието на територията и 

източници на приобщаващ 

устойчив растеж 

Приоритет 7: Ефективна 

държавна администрация в 

услуга на гражданите и 

бизнеса  

Приоритет 2.2: Повишаване 

на административния 

капацитет на регионално и 

местно ниво в полза на 

гражданите и бизнеса 

Приоритет 2.3: Развитие на 

капацитета на националните, 

регионалните и местните 

власти за стратегическо 

планиране и подобряване на 

управлението на регионалното 

развитие   

Приоритет 6: Укрепване на 

институционалната среда за 

по-висока ефективност на 

публичните услуги за 

гражданите и бизнеса 
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4. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите 

ресурси за реализация на плана 

 

Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на развитието в 

община Раковски в периода 2014-2020 г. Финансовата таблица изразява ориентировъчните 

ресурси за реализация на най-значимите общински проекти. Прогнозираният общ финансов 

ресурс е разпределен между отделните приоритетни области от стратегическата рамка на ОПР. 

Планирано е средствата по всеки приоритет да бъдат осигурени чрез съчетаване на различни 

финансови източници. Адекватното планиране на финансовата таблица е предпоставка за 

успешно и ефикасно управление на финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите 

финансови средства са реалистично предвидени на основата на финансовия разчет на ОПР на 

Раковски за 2014-2020 и потенциала на община Раковски да привлича и управлява средства от 

Оперативните програми. Приложени са методи за оценка и прогнозиране на предполагаемите 

средства за реализация на проектите, част от различните приоритетни области 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  
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5. Индикатори за наблюдение и оценка на Общински план за 

развитие на община Раковски 

 

Важно значение за изпълнението на Общинския план за развитие на община Раковски 2014 – 

2020 г. имат процесите по наблюдението и оценката на плана, които дават обратната връзка за 

постигнатите резултати. Основен инструмент за набирането на информация и проследяването на 

тези процесите са индикаторите. 

Индикаторите за изпълнението на ОПР следва да отговарят на някои основни характеристики 

– да са проследими, оптимален брой и да създават качествена информационна основа за процеса 

на мониторинг и оценка. 

При разработването на индикаторите е използвана SMART концепцията, а именно: 

 Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни; 

 Measurable – измеримост – индикаторът трябва да бъде насочен към желано бъдещо 

състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено определен, така че 

да позволява измерване. Внимание следва да се обърне на мерната единица; 

 Available/Achievable – постижим – трябва да бъде възможно да се получат данни за 

стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими; 

 Relevant/Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде свързан с целта на проекта 

и също така да бъде реалистичен; 

 Timely – съобразен с времето – индикаторът трябва да бъде постигнат в ограничен период 

от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи в проекта. 

Изпълнението на заложените стратегически цели в Общинския план за развитие се оценява 

чрез индикатори за въздействие, които имат значение за цялостната оценка на ефективността 

на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие. Реализирането на 

приоритетите, мерките и дейностите се измерва чрез индикатори за резултат, които следва да 

бъдат количествено измерими и да осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите 

за конкретните постижения при реализацията на съответните мерки и дейности  и постигнатото 

пряко въздействие в съответната област.  

Докато индикаторите за резултат проследяват преките резултати от прилагане на 

интервенциите и е възможно да бъдат отчетени в кратък период от време след това, то 

индикаторите за въздействие са свързани резултатите от прилагането на съответните 
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интервенции във времето и проследяват по-обхватно във времето и пространството 

въздействието върху територията на общината.  

При изготвянето на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Раковски до 2020 г. е използвана матрица на индикаторите 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

В матрицата са включени описание на индикаторите, мерни единици, източник на 

информация, период на отчитане, както и базова стойност (в случай, че такава е налична) и  

целева стойност към 2020 г. Ежегодното проследяване на индикаторите дава възможност за 

сравнение на основни икономически, демографски, инфраструктурни показатели през годините, 

анализ на връзките между тях и възможни причини и фактори за тяхното изменение. Поради тази 

причина е необходимо регулярното набиране на информация и създаването на пълна и адекватна 

база от данни, която да послужи както за оценката на ОПР, така и за изготвяне на следващи 

планови документи.  

Освен конкретните индикатори по цели и мерки, включени в матрицата с индикатори, е 

предвидено проследяване на общи индикатори, които са съобразени с индикатори на национални 

и европейско ниво и  Методическите указания за разработване на ОПР и позволяват сравнение на 

напредъка на община Раковски на фона на европейските и национални тенденции.   

Демографски:  

 Естествен прираст на населението (%) 

 % население в трудоспособна възраст 

 % населени с висше образование 

Икономически: 

 Равнище на заетост (%) 

 Равнище на безработица (%) 

 Разходи за придобиване на ДМА 

 Брой фирми в общината по икономически дейности 

 Брой реализирани публично-частни партньорства 

 Брой средства за подслон в община Раковски 

 Динамика на чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор (хил. евро ) 

Селско стопанство:  

 Обработваема и използвана земеделска площ 

 Селскостопанска продукция – тона на декар и среден добив от декар 

 Брой отглеждани животни 
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Инфраструктура 

 Обща дължина на реконструирани или подобрени пътища  

 Допълнителен брой лица/ дял от населението с подобрена ВиК мрежа 

 Брой предприятия, получили, безвъзмездна финансова помощ 

 Брой работни места, създадени в подпомагани предприятия 

 

Индикатори за наблюдение на глобалните цели по околна среда: 

 Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, 

селища, промишлени обекти) 

 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии 

 Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от 

населението 

 Разходи за ДМА с екологично предназначение 

 Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението 

 Дял от територията с висок риск от ерозия 

 Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ (Степен на постигане на националните 

цели за използване  на ВЕИ и енергийна ефективност) 

 

Източници на информация, освен Националния статистически институт и неговите 

териториални подразделения, който е основният източник на статистическа информация на 

национално ниво, биха могли бъдат Общинска служба по земеделие, РИОСВ, РИОКОЗ, 

Басейнова дирекция, РЗИ, ИСУН, Изпълнителна агенция по околна среда, Агенция пътна 

инфраструктура, ВиК дружества, доставчици на електроенергия, анкетни проучвания, 

ЕСГРАОН, образователни и здравни заведения на територията на община Раковски, НПО и 

бизнес и др. 

Изпълнението на индикаторите се проследява, съгласно организацията, предложена в точка 

„Необходими действия по наблюдението, оценката и реализацията на плана“. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Матрица на индикатори за наблюдение и оценка 
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6. Необходими действия по наблюдението, оценката и 

актуализацията на плана 

Съгласно Методически указания одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството за Разработване на Национална 

стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за 

развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), 

Общински планове за развитие (2014-2020), системата за наблюдение и оценка на Общинския 

план за развитие на община Раковски 2014 – 2020 е неразделна част от неговото изпълнение. 

Наблюдение 

Органът, определен за наблюдение изпълнението на общинския план, е Общинският съвет. 

Неговите отговорности включват осигуряване на необходимата информация за оценка, 

координация и разпределение на отговорностите между отделните структури от общинската 

администрация, изпълняващи ОПР, 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. Реализирането на 

мерките и дейностите се измерва чрез индикатори за резултат, които са бъдат количествено 

измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните 

постижения при реализацията на съответните мерки и дейности и постигнатото пряко 

въздействие в съответната област. Като част от настоящия план е представена матрица с 

индикаторите, в която са разписани горепосочените индикатори.  

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; 
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 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 

Общинския план, 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. 

Оценка 

Неразделна част от разработването и прилагането на Общинския план за развитие е 

изготвянето на оценки - Предварителни (ExAnte) оценки, Междинни и Последващи. 
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Фигура 16: Място на оценъчния процес в цикъла на стратегическото планиране 

 

Предварителни оценки: 

Предварителните (ex ante) оценки са част от процеса на разработване на стратегическия 

документ и се прилагат на най-ранния етап от структурирането на стратегическия документ, за 

който се отнасят. Предварителните оценки нямат констативен характер - т.е. заключението им по 

същество е препоръка за директно отразяване от страна на екипа, който разработва документа.  

Чрез предварителната оценка се цели подобряване на качеството на стратегическия документ и 

намаляване на неговата научна и информационна «несигурност». Основната им функция е на 

възможно най-ранен етап да се потърси отговор на ключови въпроси от независим екип относно 

съответствието с нуждите и желанията на заинтересованите страни и местната общност,  

релевантността на избраната стратегия за развитие и нейната съобразност с реалното състояние 

на обекта.  

Междинни/текущи: 

Междинните/Текущите оценки имат отношение към адаптивността и актуализацията на 

съответния стратегически документ, като служат за оценка на напредъка на осъществяваните 

политики/програми. При тях оценъчния процес има за цел да произведе констативен доклад, 

който съдържа подробен анализ на изпълнението на съответния документ, оценка на  

Община 

Раковски 

2014 г 

Община 

Раковски 

2020 г 
Анлиз Стратегия Действия/интервенц

ии 

Прилагане 

Предварителна 

Оценка 
Междинна 

Оценка 
Последваща 

оценка 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Раковски – модерна администрация”, в изпълнение на 

Договор № 13-13-125/25.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                     107 

съответствието, ефикасността, ефективността, въздействието и устойчивостта на стратегическия 

документ, съобразно предварително определените цели, приоритети и мерки. Докладът следва да 

даде конкретни препоръки за това как да се подобри процеса на прилагане на документа, 

включително да препоръча нужните актуализационни действия по отношение отделни части или 

на целия документ като цяло. 

Последващи оценки 

Последващите оценки имат за цел да оценят получените резултати, както и степента на 

въздействие върху обекта, чието развитие е предмет на общинския план. Този тип оценки от една 

страна имат за цел да проследят как са мобилизирани и използвани обществените ресурси, какъв 

резултат като цяло е постигнат по отношение на цялостната реализация на 

политиката/програмата, на получените резултати и осъществените въздействия. Те имат за цел да 

установят как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността на извършените 

интервенции, в каква степен са постигнати предвидените цели. Съществено внимание следва да 

се обърне на причините и факторите за постигнатите позитивни и негативни резултати, да се 

идентифицират слабостите и „тесните” места в развитието, които пряко влияят върху 

ефективността от прилагането на общинския план.  

 

Актуализация 

При актуализацията на Общинския план за развитие следва да се анализира и оцени 

динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социално-

икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, като 

на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за 

управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период.
3
 Изменението на 

стратегическата рамка се извършва само при установена необходимост от това. 

Актуализираният документ следва да отчита промените в националната законодателна 

рамка, да отчете Националната стратегическа референтна рамка по отношение на регионалното 

развитие, подобряване на връзките с оперативните програми, актуализация на областна стратегия 

за развитие (ако е изготвена) и промените на местно ниво като: 

                                                 
3
 Източник: Методически указания на Министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрени със 

Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на 

Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни 

стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) 
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 Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-

икономическите условия в община Раковски, област Пловдив и ЮЦР; 

 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и мерките на ОПР въз основа на 

индикаторите за наблюдение; 

Предприетите от органите на местната власт и местното самоуправление действия с цел 

осигуряване на ефективност при изпълнението на ОПР включващи: утвърдените механизми за 

наблюдение и контрол; идентифицирани проблеми, възникнали в процеса на прилагане на ОПР и 

предприети мерки за тяхното преодоляване; осигуряването на информация и публичност при 

изпълнението на ОПР; постигнато ниво на съответствие на ОПР със секторните политики, 

планове и програми на територията на общината; прилагането на принципа на партньорството и 

др.  

 

 

7. Необходими действия за прилагане на принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност 

Неразделна част от процеса на разработване и изпълнение на Общински план за развитие на 

община Раковски 2014-2020 е прилагането на принципите за партньорство и осигуряване на 

информация и публичност. 

За успешното прилагане на принципа на партньорство и постигането на реални резултати от 

него е необходимо да се определят заинтересованите страни и да се включат в отделните етапи 

от изготвянето и реализирането на документа. Процесът на включване трябва да е достъпен, 

приобщаващ и адекватен към групите заинтересовани страни. Принципите на равнопоставеност 

и зачитане на гражданските права следва да са водещи при това взаимодействие. Гражданите 

следва да са информирани предварително за въпросите, които ще се обсъждат, като 

предоставената информация следва да е разбираема за тях. Необходимо е да се осигури равен 

достъп и участие в процесите за отделните групи заинтересовани страни. Резултатите от 

взаимодействието между управляващите и гражданите следва да се вземат предвид при 

формулирането на самите политики.   

Съвместното вземане на решения между различните заинтересовани страни може да се 

постигне чрез прилагане на различни подходи. Сред тях най-често използвани са провеждане на 

Кръгла маса, Обществен форум, Дискусионен форум, Обществено обсъждане, Експертен форум 

и др. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Раковски – модерна администрация”, в изпълнение на 

Договор № 13-13-125/25.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                     109 

Преди избора на подхода, формите и методите на работа е необходим предварителен анализ 

на обективните условия, възможностите и рисковете. Важно е да има предварително разработен 

план за работа, с ясно дефинирани цели и етапи на процеса, участници, форми и подходи на 

работа, очаквани продукти и резултати и процедури за тяхното обществено одобрение и 

приемане.  

Всички заинтересовани страни трябва да бъдат официално поканени, но участието им е 

доброволно. 

На всеки етап е необходимо да се дава обратна връзка на всички участници и заинтересовани 

страни относно развитието на процеса и постигнатите резултати. 

Кръглата маса е сред най-често използваните подходи за съвместно вземане на решения. По 

същество Кръглата маса е открита обществена дискусия, в която различните групи участници 

трябва да бъдат поставени при равни условия. Кръглата маса цели дългосрочни решения и 

устойчиви резултати по конкретна тема. Срещата се води от професионален модератор и се 

съставя протокол, който е публичен и общодостъпен. 

Друг често използван подход е провеждането на Обществен форум. Форумът е цикъл от 

структурирани обществени дискусии (форум-сесии) между равнопоставени участници, които са 

разпределени по работни маси в зависимост от своята професионална или социална 

принадлежност (администрация, бизнес, култура, образование, млади хора, малки населени 

места и др.). Дискусията се води от външен професионален модератор, а организацията на 

процеса се осъществява от местен екип. 

Съвместното вземане на решения може да се осъществява и чрез провеждане на  експертни 

форуми, планиране с участие, конференции на бъдещето и др. според естеството на тематиката 

на предстоящото обсъждане. 

Както споменахме по-горе, част от разработването и прилагането на Общинския план за 

развитие са и дейностите по осигуряване на информация и публичност. Те следва да се 

извършват от съответните органи, звена и организации, извършващи действия по реализацията 

на общинския план, като осигуряват своевременна информация за характера и същността на тези 

действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците от тях, 

както и за постигнатите резултати, включително относно помощта, предоставена на общината от 

фондовете на ЕС и републиканския бюджет. 

Дейности при разработването  
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Важна част от процеса на разработване на Общинския план за развитие е предоставянето на 

достъпна информация за изготвянето на отделните част от общинския план и на готовите 

продукти. Това може да се постигне чрез публични представяния, публикуване на 

информационни материали, медийно отразяване, качване на новини на интернет страницата на 

общината и др. 

Дейности при реализацията  

Информация за реализацията на ОПР се получава чрез: 

 годишните доклади за изпълнение на ОПР, изготвени от Работната група; 

 междинната оценка; 

 актуализацията на плана; 

 изпълнението на проектите от програмата за реализация; 

Съответните документи следва да бъдат публикувани и разпространени до местната общност 

чрез официалния сайт на община Раковски.  

 

 

8. Програма за реализация на Общински план за развитие на 

община Раковски 

 

Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и представлява 

конкретния начин за осъществяване на неговите стратегическите предложения. Програмата 

илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки и проектите от 

съдържанието на ОПР. Включена е възможността за актуализация на Програмата за реализация, 

като част от цялата система за наблюдение, оценка и актуализация на плана. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Програма за реализация на ОПР на община Раковски за периода 2014-

2020г.  
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9. Мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптация 

към вече настъпили промени 

 

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 Протокола от Киото; 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. 
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Международният документ, предназначен за борба с изменението на климата е Протоколът 

от Киото. Той е приет на 11.12.1997 г., свързан с Рамковата конвенция на ООН за изменението на 

климата и влиза в сила на 16.02.2005 г., когато необходимият брой страни го ратифицират. 

Съгласно протокола трябва да се намалят девет вида газови емисии /от типа въглероден диоксид, 

метан, диазотен оксид/, както и хидрофлуоровъглеводороди, перфлуоровъглероди и серен 

хексафлуорид.  

Европейският съюз, съответно и България, като пълноправен член, са поели ангажимент за 

намаляване изхвърлянето на газовите си емисии с 8%.    

Предвидени са и т.нар. „гъвкави механизми“ за ограничаване на вредните емисии, които се 

изразяват в: 

 Търговия с квоти за вредни емисии; 

 Механизми за чисто развитие, при които се реализират проекти в областта на икономиката 

- развиващите се държави получават инвестиции за строежа на нови мощности за сметка 

на стари; 

 Съвместно изпълнение на проекти за намаляване на изхвърлянето на вредни емисии, 

които се изпълняват на територията на дадена държава, за сметка на друга държава. 

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.  

С изменение на Закона за регионално развитие, чл. 13, ал. 2, т. 9, като задължителна част от 

Общинските планове за развитие се предвиждат настоящата точка „Мерки за ограничаване на 

изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени“.  

Общинският план за развитие 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. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Раковски – модерна администрация”, в изпълнение на 

Договор № 13-13-125/25.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                     113 

Подобни мерки са интегрирани в Общинския план за развитие на община Раковски 2014-2020 

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. 

 

Приложения    

Приложение 1 – Индикативна финансова таблица 

Приложение 2 – Матрица на индикатори 

Приложение 3 – Програма за реализация 


