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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящата програма за управление на мандат 2019 – 2023 год. е базирана на 

предизборната платформа, с която получих подкрепата на избирателите на община 

Калояново. Сега, по време на мандата, мой дълг е да работя за нейната реализация и 

по този начин да отговоря на даденото ми от вас доверие. Тази програма е “пътната 

карта”, по която ще се движим напред през следващите няколко години, за да 

постигнем общите ни цели. 

 Програмата за управление на община Калояново за мандат 2019 -2023 г. е 

изготвена съгласно нормативните изисквания на чл.44, ал.5 от ЗМСМА. Кметът на 

общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на 

мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа 

основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните 

резултати. Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и изменян 

в процеса на изпълнение.   

Програмата за управление на община Калояново за мандат 2019 -2023 г. се 

изготвя в края на един и на прага на нов програмен период и за това е съобразена 

със стратегическите цели и приоритети за развитие на европейско и национално 

ниво с хоризонти до 2027 и 2030 г., както и с приоритетите на местното и 

регионалното развитие. 

Програмата е изготвена в съответствие с новите цели на европейската 

политика за периода 2021-2027 г.: 

 ЦП 1 – По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и 

интелигентен икономически преход 

 ЦП 2 - По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и 

справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, 

приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на 

риска  

 ЦП 3 - По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и 

регионалната свързаност на ИКТ  

 ЦП 4 – По-социална Европа – реализиране на европейския стълб на 

социалните права 

 ЦП 5 - Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и 

интегрирано развитие на всички видове територии  

Програмата за управление на община Калояново за мандат 2019-2023 година е 

разработена и в съответствие с визията и стратегическите целите на Националната 

програма за развитие България 2030 г. 
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Дългосрочната национална визия акцентира на: висок жизнен стандарт, 

конкурентноспособна, нисковъглеродна икономика, иновации, инвестиции в 

човешкия капитал, активни граждани с богати възможности за личностно и 

професионално развитие, устойчиво развиващи се региони, интегрирани помежду си 

и със света посредством високоскоростни пътни и оптични връзки. 

Настоящата програма е съобразена с действащите нормативни актове по 

всички направления на общинските дейности. Конкретните проекти са допълнение и 

естествено продължение на Общинския план за развитие на община Калояново 

2014-2020 г. и очертават насоките на местното развитие за новия програмен период 

2021-2027 г. 

Предвижда се управлението на община Калояново да бъде отворено към 

националната политика за регионално развитие, като се осигурят достатъчно 

надеждни основи за разработване на успешни проекти, финансирани по новите 

Оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС, български национални 

програми и други фондове. Заложените проекти и дейности са съобразени и с 

възможностите за инвестиции на общинския бюджет. 

Програмата е насочена към провеждането на последователна и устойчива  

политика за привличане на допълнителни финансови ресурси, което ще позволи 

насърчаване на местната икономика, инвестиции в развитието на човешкия капитал, 

осигуряване на качествени административни, образователни, здравни и социални 

услуги и подобряване на инфраструктурата. Тя е отворен документ, който може да 

бъде допълван и развиван в процеса на изпълнение, защото задължението на 

местната власт е да бъде в непрекъснат диалог с хората за създаване на качествена 

местна политика. Вярвам, че заедно ще се справим с пречките и трудностите, и ще 

бъдем удовлетворени от резултатите, които ще постигнем с общи усилия за 

развитието и по-доброто бъдеще на община Калояново. 

Реализирането на основните цели и приоритети, залегнали в Програмата за 

управление, ще ускори развитието на нашата община.  

 

ІI. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. 

  Открито, прозрачно и експертно управление;  

  Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при 

разходването на бюджетни средства 

  Отговорно отношение към проблемите на общината и гражданите 

  Сътрудничество за решаване проблемите на гражданите; 

  Гарантиране на обществения интерес и целесъобразност при разходване на   

 бюджетни средства; 

  Прозрачност и добро управление – икономичност, ефикасност и ефективност; 
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  Ефективно използване на европейските фондове и програми през целия 

мандат. 

  Партньорство с бизнеса, неправителствения сектор, междуобщинско, 

междурeгионално и трансгранично сътрудничество  

  Активно партньорство с държавата и успешните общини в страната 

III.ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Програмата е изготвена като документ, съчетаващ едновременно по-

дългосрочни цели и приоритети за развитието на общината, както и конкретни 

задачи и дейности за тяхното реализиране.  

Програмата цели постигане на качествена промяна при управлението на 

община Калояново, отговаряща на новите европейски и национални дългосрочни 

цели с хоризонт 2027 и 2030 г. 

ВИЗИЯ: През 2023 г., Калояново е устойчиво и интегрирано развиваща се 

социална община, с  конкурентноспособна икономика и чиста околна среда, 

осигуряваща висок жизнен стандарт на населението, управлявана с активното 

участие на гражданите. 

 

IV. ПРИОРИТЕТИ: 

П1. Инвестиции в хората – образовани, активни граждани с богати възможности за 

личностно и професионално развитие в общината, социална интеграция и ефективна 

администрация. 

 

П2. Инвестиции в конкурентоспособна икономика, съвременна инфраструктура, 

чиста околна среда, превенция на риска от бедствия и приспособяване към 

измененията на климата. 

 

П3. Съхраняване на духовността, развитие на културата и спорта, обществен ред и 

сигурност. 

 

 

IV. МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТИ:  

 

ПРИОРИТЕТ 1: Инвестиции в хората – образовани, активни граждани с богати 

възможности за личностно и професионално развитие в общината, социална 

интеграция и ефективна администрация 

 

Мерки по Приоритет 1. 

Развитие на административния капацитет и подобряване качеството на 

административните услуги 
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Осигуряване на планова обезпеченост 

Въвеждане на добри практики и положителен опит в организацията на публичните 

услуги в общината. 

Оптимизиране и подобряване на образователната система, здравното обслужване и 

социалните дейности 

Подобряване на социалните услуги и работата със специфични социални групи 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Инвестиции в конкурентоспособна икономика, съвременна 

инфраструктура, чиста околна среда, превенция на риска от бедствия и 

приспособяване към измененията на климата. 

 

Мерки по Приоритет 2 

 

Подобряване състоянието на техническата инфраструктура 

Благоустройство и изграждане на съвременна инфраструктура, опазване на околната 

среда, превенция и управление на риска и енергийна ефективност 

Усъвършенстване на управлението на отпадъците 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Съхраняване на духовността, развитие на културата и спорта, 

обществен ред и сигурност 

 

Мерки по Приоритет 3 

 

Модернизиране на базата за спорт и младежки дейности 

Изграждане на богата духовна и културна среда на основата на традициите и 

съвременните условия и подобряване състоянието на културната инфраструктура 

 

Реализиране на мерки свързани с опазване на обществения ред, сигурността и 

безопасността на населението  

 

ІV. ДЕЙНОСТИ, СРОКОВЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

№ 
Дейности и проекти по 

приоритети 

Срок на 

изпълнение 
Очаквани резултати 

ПРИОРИТЕТ I Инвестиции в хората – образовани, активни граждани с 

богати възможности за личностно и професионално развитие в общината, 

социална интеграция и ефективна администрация 

ДЕЙНОСТИ ПО МЕРКИТЕ НА ПРИОРИТЕТ 1 
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1 

Разработване на Общински план 

за развитие на община 

Калояново 2021-2027 г. 

2020 

Изготвен и приет 

Общински план за 

развитие за новия 

програмен период 

2 
Трансформиране на ОУ „Иван 

Вазов“ в с. Калояново в СУ  
2021 

Създадена възможност 

за придобиване на 

средно образование в 

общината 

3 

Поетапно въвеждане на видео 

наблюдение в детските градини 

и училищата. 

2020-2023 

Осигурена безопасна 

среда в 

образователните 

институции 

4 

Осигуряване на свободен 

високоскоростен wi- fi достъп на 

обществени места в 10 населени 

места на общината. 

2020 

Осигуряване на 

свободен и безплатен 

достъп за населението 

като част от до широка 

единна мрежа на 

територията на 

общините от ЕС. 

5 

Подобряване на материалната 

база на социалните институции 

в Община Калояново 

2020-2023 

Подобрени условия за 

предоставяне на 

социални услуги 

6 

Осигуряване на достъпна 

архитектурна среда, в 

обществени сгради 

2023 

Осигурен достъп за 

хора с увреждания до 

обществени сгради 

7 

Осигуряване на топла храна за 

хора в неравностойно 

положение по проект „Топъл 

обяд” 

2020-2023 

Осигурена храна за 

хора в неравностойно 

положение 

9 

Ремонти и обновяване на 

пенсионерските клубове и 

клубове на хора с увреждания 

 

2020-2023 

Подобрено състояние 

на културната и 

социална 

инфраструктура 

10 
Въвеждане на електронни 

административни услуги  
2020-2023 

Подобрени 

административни 

услуги 

11 

Повишаване на квалификацията 

на служителите в общинската 

администрация 

2020-2023 

Повишен капацитет и 

подобрено качество на 

административните 

дейности и услуги 

 



            

 

 

Програма за управление на община Калояново за мандат 2019-2023 г. 

         

 

 

ПРИОРИТЕТ II Инвестиции в конкурентоспособна икономика, съвременна 

инфраструктура, чиста околна среда, превенция на риска от бедствия и 

приспособяване към измененията на климата 

ДЕЙНОСТИ ПО МЕРКИТЕ НА ПРИОРИТЕТ II 

12 

Разработване на Програма за 

опазване на околната среда на 

община Калояново 2021-2027 г.  

2020 

Разработена Програма 

за опазване на околната 

среда 

13 

Разработване на Програма за 

управление на отпадъците в 

община Калояново 2021-2027 г. 

2020 

Разработена Програма 

за управление на 

отпадъците 

14 

Разработване на програма за 

енергийна ефективност на 

община Калояново 2020-2025 г. 

2020 

Разработена Програма 

за енергийна 

ефективност 

15 

Разработване на краткосрочна и 

дългосрочна общински 

програми за насърчаване 

използването на енергия от ВЕИ 

и биогорива 

2020 
Разработени Програми 

за ВЕИ и биогорива 

16 

Разработване на План за 

действие за общински концесии 

през мандата за подобряване 

управлението на общинската 

собственост 

2020-2023 

Проведени процедури и 

предоставени на 

концесия общински 

обекти 

17 

Насърчаване на местните 

икономически субекти и 

привличане на външни 

инвестиции 

2020-2023 

Повишен брой 

предприятия в 

общината. Повишен 

размер на 

инвестициите. 

18 

Благоустрояване на терена на 

бивше училище УПИ X- 254-

обществено обслужване в кв. 32 

по плана на с. Житница. 

2020-2023 
Подобрена обществена 

среда 

19 
Реконструкция на общински 

пазар с. Калояново 
2020-2023 

Обновен общински 

пазар 

20 

Реконструкция и рехабилитация 

на съществуващи общински 

пътища, съоръжения и 

принадлежности към тях на 

територията на община 

Калояново. 

2020-2023 
Подобрена пътна 

инфраструктура 
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21 

Проектиране и изграждане на 

мост на р. Стряма в землището 

на с. Иван Вазово 

 

2020-2023 
Подобрена техническа 

инфраструктура 

22 

Изграждане на мост на р. 

Стряма в землището на с. 

Песнопой. 

 

2020-2023 
Подобрена техническа 

инфраструктура 

23 

Реконструкция на мост на път 

ІІІ-642 гара Калояново – с. 

Калояново 

2020-2023 
Подобрена пътна 

инфраструктура 

24 
Ремонти на улична мрежа в 

населените места на общината 
2020-2023 

Подобрена улична 

мрежа 

27 

Доизграждане на главни 

колектори и канализационна 

мрежа от смесен тип на с. 

Калояново, строителство на 

ПСОВ на с. Калояново.  

 

2020-2023 

Изградена ВиК 

инфраструктура и 

подобрена околна 

среда 

28 

Ремонт и рехабилитация на 

водоснабдителната мрежа 

в населените места на общината. 

2020-2023  

29 

Доизграждане на канализация за 

отпадъчни води в с. Житница 

– (до размера на фин. 

подпомагане) лв. 

2020-2023 
Подобрена ВиК 

инфраструктура 

30 

Доизграждане на канализация за 

отпадни води в с. Ръжево 

Конаре – (до размера на фин. 

подпомагане) лв. 

2020-2023 

Подобрена ВиК 

инфраструктура 

 

31 
Паспортизация на сгради 

общинска собственост 
2020-2023 

Разработени 

технически документи 

32 

Разработване на обследвания за 

енергийна ефективност на 

общински сгради 

2020-2023 
Разработени 

технически документи 

33 

Реализиране на проекти за 

благоустройство, озеленяване и 

зони за отдих в населените 

места на община Калояново 

2020-2023 

Благоустроени и 

озеленени зони за 

отдих  

34 
Брегоукрепване и почистване на 

речни корита и дерета 
2020-2023 

Превенция на риска от 

наводнения 

35 
Въвеждане на фамилно 

компостиране сред 
2021 Оползотворяване на 



            

 

 

Програма за управление на община Калояново за мандат 2019-2023 г. 

         

 

 

домакинствата в община 

Калояново 

зелените и 

биоотпадъци 

 

Оптимизиране на системата за 

разделно събиране на отпадъци 

на територията на общината 

2020-2023 

Увеличаване на 

количествата 

оползотверени 

отпадъци 

 

Въвеждане на  

екологосъобразно събиране на 

опасни отпадъци от 

домакинствата 

2020 

Екологосъобразно 

обезвреждане на 

отпадъците 

36 

Организиране на собствено 

сметосъбиране и сметоизвозване 

и закупуване на съдове и 

сметоизвозваща техника 

2020-2023 

Създадено общинско 

предприятие за 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

37 

Обособяване на зони за  

биоразградими отпадъци – 

компостиращи площадки във 

всички населени места 

2020-2023 

Създадени 

компостиращи 

площадки за 

биоотпадъци във 

всички населени места 

38 

Провеждане на разяснителни 

кампании за възможностите за 

финансиране по европейски 

програми 

2020-2023 

Повишена активност на 

местния бизнес в 

кандидатстване за 

финансиране 

39 

Подобряване на достъпа, 

инфраструктурата, развитие на 

рибовъдство и риболовен 

туризъм на язовири в общината  

2020-2023 

Усвояване на 

потенциала на 

язовирите в общината 

40 

Оползотворяване потенциала на 

минералната вода в с. Песнопой 

за привличане на туристи 

2020-2023 

Разширена 

туристическа 

инфраструктура 

ПРИОРИТЕТ III 

41 
Изграждане на Културен център 

в село Калояново 
2020-2023 

Разширена културна 

инфраструктура 

42 
Ремонт на киносалона в 

сградата на общината. 
2020-2023 

Подобрено състояние 

на културната 

инфраструктура  

43 

Ремонти и обновяване на 

читалища, църкви и други 

културни обекти 

2020-2023 

Подобрено състояние 

на културната 

инфраструктура 

44 

Подпомагане на самодейни 

танцови ансамбли, певчески 

групи, кукерски състави и др. 

2020-2023 
Развитие на културния 

живот в общината 
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45 

Ремонти и изграждане на 

спортни площадки и 

съоръжения в населените места 

2020-2023 

Подобрено състояние 

на спортната 

инфраструктура 

46 

Обновяване на съществуващи 

спортни бази в селата 

Калояново, Дълго поле,Житница 

и Черноземен 

2020-2023 

Подобрено състояние 

на спортната 

инфраструктура 

47 

Изграждане на детски площадки 

и фитнес на открито в два от 

парковете в село Калояново 

2020-2023 

Подобрено състояние 

на спортната 

инфраструктура 

48 

Изграждане на видео 

наблюдение на входно – 

изходните пътни артерии и в 

населените места на общината, с 

цел безопасността и 

спокойствието на гражданите, 

ограничаване на кражби и други 

криминални прояви 

2020-2023 
Осигурен обществен 

ред и сигурност 

49 

Провеждане на мероприятия 

свързани с превенция сред 

младежите срещу 

разпространение и употреба на 

наркотични вещества, 

хулигански прояви, детска 

престъпност 

2020-2023 

Предотвратени 

хулигански прояви и 

ограничена детска 

престъпност 

 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящата програма е изготвена като документ, съчетаващ едновременно по-

дългосрочни цели и приоритети за развитието на общината, както и конкретни 

задачи и дейности за тяхното реализиране за мандата 2019-2023 г. 

Изведените приоритети се основават на утвърдения в европейската практика 

модел на базисни политики за регионално развитие, разработвани и изпълнявани в 

страните членки на ЕС. В рамките на всеки приоритет са включени конкретни 

проекти и дейности за изпълнението му. 

Развитието на човешките ресурси и подобряване на демографските 

характеристики е основен приоритет, който ще залегне и във всички програмно -

управленски документи, касаещи развитието на община Калояново. Този приоритет 

е свързан с подобряване на средата и условията на живот, подобряване 

адаптивността на човешкия капацитет към изискванията на пазара на труда, 

социалната интеграция на лицата в неравностойно положение. Специално място в 

програмата заема насърчаването на икономиката и инвестициите за създаване на 
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работни места, намаляване на безработицата и изграждане на базисна 

инфраструктура с общинско значение.  

Най-важната задача за община Калояново, с оглед икономическото й развитие, 

се състои в създаването на благоприятна среда и инвестиционен климат, които да 

подпомагат икономическите субекти да развият своя потенциал. Развитието на 

администрацията също е важно условие за доброто управление и развитие на 

общината. 

Настоящата Програма за управление на община Калояново за мандат 2019-

2023 година е отворен документ, който може да бъде коригиран и допълван, 

съобразно промените в условията, финансовите ресурси и потребностите на 

общината. Актуализация на програмата, при необходимост може да се направи след 

одобрение на Общинския план за развитие на община Калояново за периода 2021-

2027 г. 

  

 Основните източници на финансови средства за реализация на програмата са: 

 

 Общински бюджет 

 Държавен бюджет 

 Програма за развитие на селските райони  

 Оперативни програми, финансирани от европейските структурни и 

кохезионен фонд за периода 2014-2020 г. и периода 2021-2027 г. 

 Национални фондове и програми 

 Общностни програми на ЕС 

 Международни фондове и програми 

 Частни инвестиции 

 Други финансови инструменти 

 

В съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Кметът представя пред Общинския 

съвет ежегоден отчет за изпълнението на Програмата до 31 януари на всяка 

календарна година. 

 

 

 

Кмет:/п/ 

                                                                                    

 /Георги Георгиев/ 

 

 


