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Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д 
 

за наблюдение изпълнението на „Общински план за развитие  
           на община Калояново 2014 -2020” за периода 2017 година 

 
Изпълнението на „Общински план за развитие на община Калояново 2014-2020”  e фокусирано 

към желаното бъдещо състояние на общината след края на периода на действие на ОПР, а именно: 
ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА, ПРЕДОСТАВЯЩА 
АТРАКТИВНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, С РАЗВИТО УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, 
ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА,  ЗАПАЗЕНА ОКОЛНА СРЕДА, ВИСОК СТАНДАРТ НА 
ЖИВОТ И БЛАГОПРИЯТНИ ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Успешните проекти и дейности за 2017 г. се разпределят по приоритетите на „Общински 
план за развитие на община Калояново 2014-2020”  както следва: 

 
По Приоритет 1: Стимулиране  на конкурентоспособността на местната  икономиката  

и  повишаването на нивото на заетост 
Специфична цел 1.1. Модернизиране на  земеделието  и обвързването му с 

преработвателната промишленост – за осъществяването на тази цел е отговорен сектора на 
частните фирми 

 
Специфична цел 1.2.  Опазване, популяризиране и развитие на културното и 

природното наследство на общината  – потенциал за развитие на туризма. 
 

Дейност 1.2.1.3. Затвърждаване и разширяване на културния календар 
За дофинансиране на читалищата през 2017г бяха осигурени 27 000 лв. от бюджета на 

общината. 
Със съдействието на общинска администрация, през 2017 г. бяха организирани посещения на 

исторически места по повод различни празници, както следва :  
- На 3-ти март – тържествата за Национални празник в гр.Копривщица; 
- Възстановка на Априлското въстание в гр.Панагюрище; 
- Тържествата по повод Съединението и Деня на Пловдив. 

 
 Община Калояново подпомогна всички любителски състави за участието им през 2017 г. в 
редица международни, национални и регионални фестивали и събори, Общинските празници на 
община Калояново, телевизионни фолклорни предавания, годишни празници /регионални  и местни/. 
Разшири се участието на младежите, като доброволци в традиционните читалищни дейности и 
инициирането от тяхна страна  на възраждането на местните празници и традиции. 

   ДТС "Изворче" при НЧ"Искра-1921", с.Калояново взе участие в Международен фолклорен 
фестивал в Китен през месец юни и спечели Златен медал и номинация за Голямата награда.  

   Клубът за Народни танци ”Искрица„ при НЧ"Искра-1921" взе участие и спечели Златен медал 
на Световната купа по фолклор във Велико Търново, а през месец юли представи България в МФФ в 
Лутраки, Гърция. 

Вокална група „Детелина” при НЧ „ Просвета- 1907” – с.Ръжево Конаре участва във 
фестивалите на старата градска песен в Хасково и Свиленград, както и в празника на Перущица. 
Певческите групи към читалищата в Дуванлии и Песнопой се изявиха в Столетово, Труд и хижа 
Върховръх.  

Кукерският състав при НЧ „ Пробуда – 1903” – с.Отец Паисиево представи достойно нашата 
община на кукерските фестивали в Ямбол и Раковски. 
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Специфична цел 1.3 Разнообразяване към неземеделски дейности и разкриване на нови 

работни места в общината. 
Мярка 1.3.2.  Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на 

доходите на населението 
 
Дейност 1.3.2.1. Производствo на слънчева, вятърна и водна енергия 
В сектор "Възобновяеми енергийни източници" се прилагат мерки за енергийна ефективност  

предимно по инициатива на частни инвеститори.  Тъй като териториалното разположение на 
Общината дава големи възможности  за изграждане на фотоволтаични системи, още до края на 2013 
г. са изградени и функционират единадесет обекта за производство на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници. Те са  разположени  на площ от 254,107 дка в селата Калояново, 
Бегово, Ръжево, Ръжево Конаре, Горна махала, Дуванлии и Сухозем.  

 
Приоритет 2. Повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене 

чрез подобряване на техническата, екологична и социална инфраструктура.   
Специфична цел  2.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова 

техническа инфраструктура. 
Мярка 2.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура  
Дейност 2.1.1.2.  Реконструкция на път IV-64025 от км 0+000 /разклона с път II-64 Пловдив -

Карлово/ до км 5+500 /с.Р.Конаре 
По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в края на 2017 
г. бе одобрен проект за реконструкция и рехабилитация на път  PDV-2055/ж.п.гара Калояново-
Р.Конаре-Главатар/ от км 0+000 до км 4+981. Дейностите възлизат на стойност 2 142 075 лева и ще се 
изпълняват през 2018 г. 

 
Дейност 2.1.1.4. Ремонти на ІV класна пътна мрежа и пътни съоръжения  
Извършен бе текущ ремонт на асфалтови настилки на общинската пътна мрежа на територията 

на Община Калояново  
- Общински път PDV-1051/с. Черноземен – с. Ръжево – с. Ръжево Конаре/ за 35 000 лв. 
- Общински път PDV-2341 / II-64- с. Царимир- с. Неделево/ за 5000 лв. 

 
По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в края на 2017 
г. баха одобрени два проекта, които ще се изпълняват през 2018 г.: 

- Проект за реконструкция и рехабилитация на път  PDV-2056/ II-64 Долна махала-Граф 
Игнатиево/ Дълго поле-Ръжево Конаре на стойност 3 217 441 лева. 

- Проект за реконструкция и рехабилитация на път  PDV-2059/ III-642/Калояново-ж.п.гара 
Калояново на стойност 269 389 лева. 
 

Мярка 2.1.2.Подобряване на В и К  и хидромелиоративната инфраструктурата на 
територията на общината 

Дейност 2.1.2.6. Възстановяване и ремонт на хидромелиоративни съоръжения 
Ремонт на септични ями и канализационни тръби в двора на ДВД „ Св. Св. Козма и Дамян” с. 

Горна махала  5 000 лева. 
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Изпълнени бяха „Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р. Стряма след 
съществуващия мост в землището на с.Песнопой“ на стойност 269 892,28 лева с ДДС. Договора за 
СМР бе сключен на 14.06.2017 г. със срок на изпълнение на дейностите за 62 календарни дни. С 
проекта се даде решение за корегиране, укрепване и възстановяване левия бряг на р. Стряма при 
с.Песнопой в участъка след моста, чрез почистване и оформяне на напречното сечение на реката, 
възстановяване на стопанския път и засегнатите частни имоти, заскалявка на левия бряг и изграждане 
на дънен праг. Почистено бе коритото на реката от дървета и храсти с площ около 10 дка над моста. 

 
Мярка 2.1.3 Подобряване на енергийната инфраструктура на територията на общината    
Дейност 2.1.3.3. Поддръжка и ремонт на електрическата мрежа в общината. 
 
Изпълнени са текущи ремонти и профилактика на уличното осветление за 33 333 лева без 

 ДДС. 
По Програма за енергийна ефективност на община Калояново е изпълнен Основен ремонт на 

общественото улично осветление в село Ръжево Конаре и в село Дуванлии , община Калояново. 
Извършена е  „Доставка и монтаж на LED осветителни тела за улично осветление в село Ръжево 
Конаре и в село Дуванлии , община Калояново “ на стойност 48 345,94 лева без ДДС. 

Довършителни работи по саниране на сградата на ЦДГ Н. Инджов с. Ръжево Конаре за 3917лв. 
Монтаж на ел. стълбове в с. Иван Вазово за 4786 лв.  
  
Мярка 2.1.5. Подобряване на плановата обезпеченост 
До момента са изработени цифрови модели на кадастралните планове и ПУП-ове на селата 

Ръжево и Ръжево Конаре. 
Община Калояново сключиха споразумение с МРРБ за финансово подпомагане за 

изработването на проект „Общ устройствен план на община Калояново“ на 13.05.2016 г. за 
финансово подпомагане на стойност 121 253  лева. През 2017 г. бе стартирана обществена поръчка и 
към момента е избран изпълнител и предстои сключване на договор. 

 
Специфична Цел 2.2. Поддръжка и доизграждане на социалната инфраструктура и 

нейната МТБ. 
Мярка 2.2.1. Подобряване на състоянието на  инфраструктурата на културната и 

образователна  инфраструктура 
 
Дейност 2.2.1.1. Основни и текущи ремонти на детски градини и училища    
Извършен е текущ ремонт на  ДГ  "Детски свят" - с.Житница, ДГ "Радост"- с.Бегово, ДГ "І-ви 

юни" - с.Дълго поле, ДГ „Щастливо детство” - с. Иван Вазово, ДГ "Иглика"- с.Дуванлии и ДГ „Н. 
Инджов”  - с. Ръжево Конаре на обща стойност 24 000 лв.  

Ремонт на санитарни възли към ОУ „ Иван Вазов” – с. Калояново на общо стойност 6526 лв. 
 

Дейност 2.2.1.2. Основни и текущи ремонти на читалища и други културни  и обществени 
обекти 

 Ремонт на покрив сграда кметството  с. Песнопой , община Калояново 35 426 лв.  
  
Дейност 2.2.1.5. Проектиране и изграждане на културен център в с.Калояново 
Изработен е технически проект за строителство на нова сграда-културен център за нуждите на 

читалището в с.Калояново. СМР на обекта е на индикативна стойност 2 400 000 лева. Все още 
проекта не е финансиран. 

 
Мярка 2.2.2.  Подобряване на състоянието на  инфраструктурата на институции в 

областта на здравеопазването, социалните услуги, младежта и спорта 
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Дейност 2.2.2.3. Ремонти на социални домове и сгради за социални услуги 
 
С Решение №166 взето с Протокол №22/30.03.2017 г. Общински съвет Калояново даде съгласие 

за кандидатстване на община Калояново с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към 
Министерство на труда и социалната политика, за закупуване на оборудване за нуждите на Домашен 
социален патронаж с. Горна Махала. Изпълнените проектни дейности подобриха и осъвремениха 
условията, в които ежедневно се приготвя топла храна за потребителите от населените места на 
територията на община Калояново. Общата стойност на проекта е 19 440 лв., в т.ч. средства от Фонд 
„Социална закрила” 17 496 лв. и собствени средства на общ. Калояново 1 944 лв. 

 
Дейност 2.2.2.6. Ремонти на спортни площадки и съоръжения 
 
Изготвени бяха проекти за ремонт на стадионите в с.Калояново, Житница, Дълго поле и 

Черноземен за 16 300 лева без ДДС, както и проект за „Модернизация на училищен физкултурен 
салон в с.Житница“ за 3 600 лева без ДДС. За изпълнението им ще се търси финансиране през 2018 г. 

 
Цел 2.3. Съхраняване на природните дадености и опазване на околната среда. 
Мярка 2.3.1. Въвеждане на ефективни системи за превенция и контрол върху опазването 

на околната среда 
За подобряване състоянието на зелените площи в населените места община Калояново има 

работни проекти за благоустройство на площадните пространства на селата Калояново, Ръжево 
Конаре, Долна махала и Черноземен. Индикативната стойност на проекта за четирите села е 2 341 
710 лв. с ДДС. Ще търсим финансиране за изпълнението му през 2018 г. по „ПРСР 2014-2020“. 

Проведена бе кампания по залесяване на акациеви фиданки във всички села от общината на 
стойност 1100 лева. 

 
Мярка 2.3.2.  Усъвършенстване на управлението на отпадъците 
 Организирано е ефективно сметосъбиране и сметоизвозване за всички села от общината. За 

2017 година броят на контейнерите за битови отпадъци е 890. Отпадъците се депонират на Депо 
Карлово. 

За разделното събиране в общината са осигурени  70 броя жълти контейнери за хартия, 
пластмаса и метал и 43 броя зелени за стъклени бутилки и буркани.  

Компостиране – функционират 2 площадки за растителни отпадъци: в южната част на 
с.Калояново, след м. Говедара по посока на автомобилна писта Дракон и в с.Дълго поле. 

 С цел подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в общината през 2017 г. 
проведохме обществена поръчка с предмет: ”Доставка на съдове за битови отпадъци и 
специализиран автомобил за сметосъбиране за нуждите на община Калояново“  с две обособени 
позиции:  

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на 900 броя нови метални съдове за битови 
отпадъци тип „Бобър“ с вместимост 1100 л.“; 

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на един брой нов  неупотребяван специализиран 
автомобил за сметосъбиране”. 

Към момента има избран изпълнител и сключен Договор по Позиция 2 за доставка на 
специализиран автомобил за сметосъбиране на стойност 199 916,00 лева без ДДС. 

Приоритет 3. Развитие на човешките ресурси чрез подобряване на качеството на 
образованието, здравеопазването, социалните услуги  и квалификацията на работната сила. 

Специфична цел 3.1  Повишаване  на институционалния капацитет в публичните 
институции на територията на общината 
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За повишаване на административния и проектен капацитет през миналата година 15 служители 

на Община Калояново са участвали в обучения, специализирани курсове и семинари. 
 
Специфична цел 3.2. Оптимизиране и подобряване на образователната система, здравното 

обслужване и социалните дейности 
През 2017 г. училищната мрежа в община Калояново обхваща 5 общообразователни училища, 8 

детски градини. Всяко училище разполага с компютърен кабинет, оборудван с компютърни 
конфигурации. 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от 01.10.2015 г. стартира проект : 
Интегрирани услуги и комплексни грижи в домашна среда, процедура BG05M9OR001-2.002 "Независим 
живот"  на максимална обща сума 490 хиляди лева с продължителност  22 месеца. В проекта услугите 
се предоставиха в рамките на 18 месеца и обхванаха 69 лица. Бяха назначени 33 лични асистенти, 20 
социални асистенти и 10 домашни помощници, предоставящи ежедневна грижа на потребителите в 
тяхната домашна среда. Бяха привлечени социален работник, медицински сестри и психолог, които 
предоставиха психологическа, социална и здравна подкрепа. На 03.08.2017 г. в Общинска 
администрация Калояново се проведе заключителна конференция по проекта.  

 
На територията на общината обхванати  лица от социалните услуги са: 

1. Дом за пълнолетни лица с деменция “Св.Св. Козма и Дамян”, с. Горна махала – 60 
човека; 

2. Дневен център за стари хора – с. Долна Махала – 20 човека; 
3. Домашен социален патронаж – с. Горна Махала, който обхваща 70 потребители. 

 

От 26.09.2016 г. стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Калояново“, по 
Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“, финансиран по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Топъл обяд ще се предоставя 
в работните дни от седмицата за периода 26.09.2016 г. до 31.12.2018 г. на обща стойност 129 244,50 
лева с ДДС на 90 потребители от следните целеви групи: 
 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП; 
 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от 

съответната дирекция „Социално подпомагане“; 
 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и 

възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност. 
 

Специфична цел 3.3.  Активно ангажиране на младите хора в развитието на общината. 
1. Реализира се “Ден на младежите - таланти”, по повод  карнавални и Коледно-Новогодишните 

празници. 
2. Организират се информационни кампании чрез проекта „Глобални библиотеки”, финансиран 

от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” в с.Калояново, с. Житница и с. Дуванлии - превенция употреба 
на наркотични средства, вредата от тютюнопушене и употреба на алкохол. 

3. Ден на толерантност – отбелязва се  «Международния ден на ромите» -8 април 
4. Инициативи, свързани с 22 април – Световен ден на Земята –почистване и облагородяване на 

зелени площи. 
5. Организират се и провеждат ежегодни ученически спортни игри за ученици от  5-ти до 8-ми 

клас /юноши и девойки/.  
6. Отбелязва се 1 юни – Международен ден  на детето. 
7. Младежки инициативи по повод 12 август – Международен ден на младежта. 
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8. Превантивни кампании за пътна безопасност – 20 ноември – Международен ден на жертвите 
от пътно-транспортни произшествия. 

9. Отбелязва се 1 декември - Ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН. 
10. Организират се туристически походи за младежи.  
11. Участие в международни културни  и фолклорни  фестивали.  
 
През 2018 г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно осигурена 

общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално – икономически и обществени 
условия за постигане на визията на „Общински план за развитие на община Калояново 2014-2020 
г.”:  

„ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА, 
ПРЕДОСТАВЯЩА АТРАКТИВНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, С РАЗВИТО 
УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА,  ЗАПАЗЕНА ОКОЛНА 
СРЕДА, ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ И БЛАГОПРИЯТНИ ДЕМОГРАФСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ”.  

 
Изготвил: 
инж. Ирина Бекирова- Директор на дирекция СА 


