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ВЪВЕДЕНИЕ 

Годишният отчетен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие на община Калояново за периода 2021-2027 г. (ПИРО) е изготвен на основание 

чл.23, т. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.72 от Правилника за прилагане на 

ЗРР (ППЗРР). Това е първият отчетен документ за новия програмен период, който обобщава 

всички проекти, мерки и дейности, реализирани на територията на община Калояново в 

периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. 

Планът за интегрирано развитие е документ, който определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на община Калояново и връзките с други общини, в 

съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район 

и Общия устройствен план на общината. Съгласно нормативните изисквания Планът за 

интегрирано развитие на община е разработен за срок от 7 години. Като стратегически 

документ той обвързва сравнителните предимства, ресурси и потенциал на местно ниво с 

ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към устойчиво, интегрирано развитие, 

по-добро качество на живот и по-висок жизнен стандарт за хората.  

Планът за интегрирано развитие на община Калояново за периода 2021 – 2027 г. е 

приет от Общински съвет – Калояново с Решение № 198/Протокол № 26 от 29.07.2021 г., на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл.23, т.1 и чл.24, т.1 от Закона за 

регионалното развитие, във връзка с чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР. 

Планът е разработен и съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за 

прилагане на редица нормативни документи, свързани с местното самоуправление, 

териториалното устройство, кадастъра, опазването на околната среда, управлението на 

отпадъците, насърчаване на инвестициите, устойчиво развитие на туризма и други. 

Основната цел на ПИРО на Община Калояново за периода 2021-2027 г. е стимулиране 

на устойчив растеж и осигуряване на пространствена, времева и фактическа координация и 

интеграция на различни политики и ресурси, за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия, съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР. 

ПИРО е разработен за цялата територия на община Калояново, като са определени зони за 

прилагане на интегриран подход, за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за 

подкрепа на потенциалите за развитие и коопериране със съседни общини.  

Изпълнението на ПИРО се отчита чрез ежегодни доклади за наблюдение на 

изпълнението, които се изготвят по определен от Кмета на общината ред и се одобряват от 

Общинския съвет до 31 март на всяка следваща календарна година.  

Годишният доклад е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет. 

Копие от доклада се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок 

от решението за тяхното одобряване. 

Настоящият доклад за наблюдението на изпълнението на ПИРО на община Калояново 

през 2021 година съдържа информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност 

и ефикасност при изпълнението на плана; 

4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния 

период и източниците на тяхното финансиране; 
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5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината. 

Общинският съвет е орган за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие. Мониторингът и контролът на изпълнението са неразделна част от общия процес на 

реализиране на публични политики в Община Калояново. Предмет на наблюдение е 

изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана посредством реализацията на 

мерки и проекти/дейности и включените индикатори за оценка. 

Системата за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано развитие осигурява 

неговото ефективно изпълнение с оглед постигане на целите за балансирано, устойчиво 

местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности 

и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и 

Програмата за неговата реализация, като отчита изпълнението на включените проекти и 

дейности по приоритети и мерки.  

Мониторингът на плана за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно 

изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в 

предметния обхват на местното самоуправление. Той трябва да спомогне за постигането на 

резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях.  

Мониторингът изисква набирането на количествени и качествени данни за почти 

непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и политиките/приоритетите, 

които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с 

първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими корективни 

действия при отчитане на несъответствие и текущо да се адаптира стратегическия документ 

към динамично променящите се фактори на средата - политически, икономически, 

финансови, епидемиологични и други.  

Чрез мониторинга на ПИРО се цели да се предостави на компетентните местни органи 

(Общински съвет – Калояново, Кмета на общината, служителите от общинска 

администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите 

партньори и структури на гражданското общество) ранна информация за напредъка, или 

липсата на напредък по заложените цели и резултати. В резултат на мониторинга могат да се 

направят своевременни промени в начина на изпълнение, в приоритетите и целите на ПИРО, 

който трябва винаги да следва актуалните теми и проблеми на обществото и политиките за 

тяхното разрешаване. 

В Годишния доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2021 г. са използвани 

данни от: НСИ, Информационната система ИСУН, Дирекция „Бюро по труда”, Главна 

дирекция „ГРАО”, ОД „Земеделие“, ДГС, Общинска администрация – Калояново и др.   

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в Годишни доклади, които 

съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в 

социално-икономическите условия и политиките за развитие; постигнатия напредък по 

изпълнението на целите и приоритетите въз основа на индикаторите за наблюдение; 

действията, предприети от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност 

при изпълнението на плана; заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението.  

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението осигуряват информация за 

изготвяне на междинната и последващата оценка на ПИРО.   
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І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ ГОДИНА И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

Изминалата 2021 е първата отчетна година на прилагане и изпълнение на проекти, 

мерки и дейности от Плана за интегрирано развитие на община Калояново за новия 

програмен период 2021-2027 г. По отношение на събитията, които ангажираха общественото 

внимание отчетната 2021 година прилича на предходната 2020 година и премина под знака 

на продължаващата пандемия от коронавирус (COVID-19).  

Глобалната криза, породена от коронавируса е с трудно прогнозируеми измерения в 

различни сфери на социално-икономическия живот и породи нуждата от нови сценарии за 

бъдещето и нови подходи в стратегическото планиране и в приоритетите на общинските 

политики. Предприети са мерки за ограничаване на заболеваемостта и помощ за здравната 

система, за насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес в МСП и социална подкрепа в 

защита на най-уязвимите групи от населението. 

Политическата нестабилност, тежката икономическа криза и епидемичната обстановка 

в страната, ограничиха развитието на бизнеса. Отчетен е рекорден ръст на инфлацията, 

поскъпване на цените на енергоносителите и храните от първа необходимост. Наложително 

се въведоха някои непопулярни мерки за строги икономии на ел. енергия. Увеличиха се 

значително непредвидените разходи в общинския бюджет. 

Пандемията възпрепятства провеждането на масови културни и спортни прояви, 

ограничи значително социалния живот, създаде икономически и финансови рискове и 

неустойчивост. За първи път от няколко години се пречупи положителната динамика на 

пазара на труда и отчитаме ръст на безработицата през 2020 г., който е овладян бързо и през 

2021 г. броят на регистрираните безработни намалява. Продължаващите вълни на 

коронавируса и ограничителните мерки за стопанската активност поставиха под риск 

създаването на нови работни места и инвестициите. 

Въпреки негативните ефекти следва да се отчетат и някои положителни развития през 

изминалата 2021 г. Първото е продължаващият ръст на възнагражденията, който не беше 

прекъснат от кризата. Технологичната и структурната трансформация на индустрията, както 

и навлизането на дигиталните услуги във всички сфери на живота продължават да се 

развиват успешно.  Човешкият капитал и профилът на работната сила продължават да бъдат 

ключови за процеса на възстановяване и продължаваща трансформация на икономиката. 

В национален мащаб, изминалата отчетна година се характеризира с нестабилна 

политическа обстановка и провеждането на редовни и двукратни извънредни парламентарни 

избори и на редовни президентски избори. Тези процеси естествено се отразиха негативно и 

на резултатите от изпълнението на Плановете за интегрирано развитие на общините.  

Въпреки трудностите през 2021 година Община Калояново отчита реализирането на 

значителен брой общински проекти и дейности, насочени към подобряване състоянието на 

градската среда и населените места, изграждане на съвременна инфраструктура, повишено 

качество на предоставяните социални услуги, по-добро образование и по-чиста околна среда.  

Изпълнението на ПИРО се извършва при спазване принципите за законосъобразност, 

прозрачност и публичност, защита на обществените интереси, ефективно и целесъобразно 

използване на финансовия ресурс, включително за покриване на извънредните и 

непредвидени разходи. При анализиране на изпълнението на ПИРО в настоящия Годишен 

отчетен доклад са отразени настъпилите промени в условията на живот, оказващи пряко 

въздействие върху социално-икономическото развитие на община Калояново през 2021 г. 
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Демографска характеристика 

Важен показател за социално-икономическото състояние на общината са 

демографските данни във всичките им измерения. Основни източници на информация за тях 

са Националния статистически институт (НСИ) и Главна дирекция ГРАО чрез своята 

Национална база данни „Население”. Данните за 2021 г. не са публикувани от НСИ към 

момента на изготвяне на настоящия доклад и анализът може да бъде извършен към 

наличните за 2020 г. Все още няма официални статистически данни и от проведеното през 

есента на 2021 година „Преброяване на населението и жилищния фонд”. Информацията за 

населението по постоянен и настоящ адрес от  ГРАО е актуална към 31.12.2021 г.   

Демографският фактор, броят и структурите на населението са ключов показател за 

оценка на социалното въздействие на изпълнението на ПИРО върху целевата територия.  

Динамиката показва тенденция на намаляване на населението на община Калояново от 

2014 г. до 2019 г. със 7% или с 824 души. След това през 2020 г. за първи път от десет години 

отчитаме ръст на населението с 0,5% или с 539 души. Една от причините е пандемията от 

коронавирус, която прави малките населени места и къщите с двор предпочитано място за 

живеене. През 2020 г. в общината живеят 11 057 души, 49% от които мъже и 51% жени.  

Таблица 1: Население в община Калояново 2014 – 2020 г. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всичко 11342 11234 10994 10822 10659 10518 11057 

Мъже 5590 5555 5446 5334 5234 5182 5475 

Жени 5752 5679 5548 5488 5425 5336 5582 

Източник: Национален статистически институт 

Съотношението в половата структура на населението се запазват почти без промяна 

през анализираните седем години.  

Графика 1: Динамика на населението в община Калояново 2014-2020 г. 

 

Данните в Таблица 2 показват, че населението намалява в почти всички населени места 

на общината с изключение на с. Дуванлии, с. Иван Вазово и с. Ръжево Конаре, където 

отчитаме ръст. Населението в общинския център село Калояново намалява с 1% за периода 

2014-2020 г. или средно с около 4 души на година.  

Най-големите села в община Калояново по брой население през 2020 г. са: Калояново – 

2476 жители, Дълго поле – 1998, Житница – 1412 и Ръжево Конаре – 1429 души. Най-малко 

жители към 2020 г. имат селата: Сухоземен (143), Главатар (179) и Отец Паисиево (192), 

които все още не са застрашени от пълно обезлюдяване. 
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Таблица 2: Население в община Калояново по населени места 2014 г. и 2020 г. 

  2014 2020 

  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Община Калояново 11342 5590 5752 11057 5475 5582 

с. Бегово 731 354 377 705 352 353 

с. Главатар 190 82 108 179 81 98 

с. Горна махала 264 118 146 247 122 125 

с. Долна махала 384 194 190 369 188 181 

с. Дуванлии 525 272 253 533 273 260 

с. Дълго поле 2000 980 1020 1998 973 1025 

с. Житница 1473 747 726 1412 715 697 

с. Иван Вазово 283 139 144 300 156 144 

с. Калояново 2505 1219 1286 2476 1186 1290 

с. Отец Паисиево 198 108 90 192 100 92 

с. Песнопой 558 279 279 468 230 238 

с. Ръжево 272 128 144 242 119 123 

с. Ръжево Конаре 1409 693 716 1429 716 713 

с. Сухозем 151 83 68 143 82 61 

с. Черноземен 399 194 205 364 182 182 

 Източник: Национален статистически институт 

По данни на ГД ГРАО (www.grao.bg), населението на община Калояново по постоянен 

адрес намалява с около 2%, а населението по настоящ адрес се увеличава с 3% през 2021 г. 

спрямо 2019 г. Жителите на общината по постоянен адрес са със 127 души по-малко, а 

регистрираните по настоящ адрес се увеличават с 345 души. Регистрираните с постоянен и 

настоящ адрес в едно и също населено място намаляват със 188 и към 31.12.2021 г. са 9136 

души от жителите на общината. 

Таблица 3: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12. 2019-2021 г. 

Постоянен адрес Настоящ адрес 
Постоянен и настоящ адрес в 

населеното място 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

10833 10792 10677 11028 11585 11373 9324 9229 9136 

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg 

Населението на община Калояново застарява, но процентното съотношение на лицата 

под, в и над трудоспособна възраст се запазва относително постоянно.  

Таблица 4: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2018 - 2020 г.
1
 

 
2018 2019 2020 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо 10659 5234 5425 10518 5182 5336 11057 5475 5582 

Под трудоспособна 1312 678 634 1313 674 639 1330 685 645 

В трудоспособна 5781 3197 2584 5740 3184 2556 6156 3395 2761 

Над трудоспособна 3566 1359 2207 3465 1324 2141 3571 1395 2176 

Източник: Национален статистически институт 

През 2020 г. под трудоспособна възраст е 12% от населението. Възрастните над 

трудоспособна възраст са 3571 души или 32%. Около 56% е делът на хората в трудоспособна 

възраст на 15 и повече години.  

                                                           
1
 - Под трудоспособна възраст са лицата до 15 навършени години. 

- В трудоспособна възраст - за 2020 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 6 месеца за 

жените и 64 години и 3 месеця за мъжете. 

- Над трудоспособна възраст - тези граници са от навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 

години и 3 месец за мъжете. 

http://www.grao.bg/
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 В общината се наблюдава задълбочаваща се демографска криза. Илюстрация на 

процеса може да се види в намаляването на абсолютния брой и относителния дял на 

населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 60 и повече години.  

Таблица 5: Население по възрастови групи в община Калояново 2016-2020 г. 

Години Общо 
Възраст 

0-14 г. 

Възраст 

15-29 г. 

Възраст 

30-44 г. 

Възраст 

45-59 г. 

Възраст 

60-74 г. 

Възраст 

75+ г. 

2016 10994 1230 1563 1837 2210 2369 1785 

2017 10822 1219 1548 1819 2170 2336 1730 

2018 10659 1232 1512 1825 2134 2289 1667 

2019 10518 1226 1462 1824 2128 2225 1653 

2020 11057 1251 1478 1971 2284 2454 1619 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2020 г. децата до 14 г. са едва 11% от жителите на общината, а възрастните над 60 

годишна възраст – 37%. 

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на 

неговото естествено и механично (миграционно) движение. 

Таблица 6: Естествен прираст на населението на община Калояново 2014-2020 г. 

Година 
Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2014 95 49 46 284 129 155 -189 -80 -109 

2015 82 48 34 323 164 159 -241 -116 -125 

2016 77 45 32 315 152 163 -238 -107 -131 

2017 94 40 54 300 158 142 -206 -118 -88 

2018 105 50 55 310 150 160 -205 -100 -105 

2019 80 44 36 265 115 150 -185 -71 -114 

2020 88 43 45 290 140 150 -202 -97 -105 

Източник: Национален статистически институт 

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 209 души на 

година, като през 2014 г. е минус 189, а през 2020 г. - минус 202. Средногодишният брой на 

живородените деца в община Калояново за периода 2014-2020 г. е 89. Средната смъртност за 

изследваните 7 години е 298 човека годишно. Тенденциите на ниска раждаемост и висока 

смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се 

демографска криза в общината.  

Графика 2: Естествен прираст на населението 2014-2020 г. 
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Таблица 7: Заселени, изселени и механичен прираст в община Калояново 2014-2020 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2014 220 85 135 167 71 96 53 14 39 

2015 314 162 152 181 81 100 133 81 52 

2016 208 85 123 210 87 123 -2 -2 0 

2017 257 100 157 223 94 129 34 6 28 

2018 307 119 188 265 119 146 42 0 42 

2019 288 129 159 244 110 134 44 19 25 

2020 1000 503 497 259 113 146 741 390 351 

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст на населението в общината през изследваните години като цяло 

е положителен, като през 2020 г. достига +741 човека. Отрицателен - минус 2-ма човека е 

механичният прираст единствено през 2016 г. Средногодишно населението на община 

Калояново за периода 2014-2020 г. нараства от миграция с около 149 души, което оказва 

положително влияние върху демографските процеси, но не успява да неутрализира ниската 

раждаемост и висока смъртност.  

Графика 3: Механичен прираст на населението 2014-2020 г. 

 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 2020 

г. се е увеличило с 539 души.  

Влошаващите се демографски показатели продължават да влияят негативно върху 

социално-икономическите процеси в общината и създават естествени бариери пред постигане 

целите на Плана за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г. 

Заетост и безработица 

Равнището на безработица в община Калояново през първата година от новия 

програмен период – 2021 г. намалява значително в сравнение с 2020 г. Средногодишният 

брой на регистрираните безработни лица към 2021 г. е 185 (с 37% по-малко спрямо 2020 г.).    

Безработицата през 2021 г. е 4,64% - по-висока от средните стойности за област  

Пловдив (4,0%) и по-ниска от тази за страната (4,8%). Равнището на безработица през 2021 г. 

достига най-ниските си нива за последните 10 години.  

 

-200

0

200

400

600

800

1000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Заселени Изселени Механичен прираст 



 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2021 Г. 

за наблюдение изпълнението на  

План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г.  

  

 

10 
 

Таблица 8: Регистрирани безработните лица и равнище на безработица 2015-2021 г. 

Показател 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Брой регистрирани лица 453 314 265 257 231 295 185 

Жени 246 166 139 140 138 183 105 

Мъже 207 148 126 117 93 112 80 

Равнище на безработица 

(%) 
11,35 7,87 6,64 6,44 5,69 7,39 4,64 

Източник: Дирекция „Бюро по труда-Марица” – гр. Пловдив 

 

Графика 4: Динамика на безработицата в община Калояново 2015-2021 г. 

 
Намаляването на безработицата за последната година е изключително положителна 

тенденция, която е отчетена въпреки редица глобални социално-демографските условия с 

продължаващата пандемия от COVID-19 и оказва благоприятно въздействие върху 

индикаторите за постигане целите на Плана за интегрирано развитие на община Калояново за 

периода 2021-2027 г. Като цяло пазарът на труда в общината все пак се нуждае от 

стимулиране и допълнителни насърчителни мерки.  

 От регистрираните през 2021 г. в Дирекция „Бюро по труда“ общо 185 безработни 

лица, 105 са жени, което представлява около 57%.  

 През 2021 г. най-голям брой от безработните лица в община Калояново са на възраст 

30 до 49 г. – 90 лица или 48,65% от общия брой регистрирани. На второ място са 

безработните на възраст над 50 г. – 69 лица или 37,30% и най-малък е броя на безработните до 

29 г. възраст - 26 безработни лица или 14,05%. 

 През 2021 г. разпределението на безработните лица по образователен признак е 

следното: със средно образование – 82 (44%), с начално и по-ниско образование – 52 (28%), с 

основно образование 36 (20%), с висше образование – 15 (8%). 

 Продължително безработните лица са 16 или 8,65% от общия брой за последната 

година. От тях 5 лица имат средно образование и квалификация, 2 лица имат основно 

образование и 9 с начално и по-ниско образование.  

 През 2021 г. в Дирекция „Бюро по труда“ се работи отново по различни програми за 

насърчаване на заетостта, включително за младежи до 29 годишна възраст. През годината в 

община Калояново са разкрити 42 нови работни места, което влияе положително върху 

местното икономическо развитие и значително е допринесло за намаляване на безработицата.  
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 В рамките на регионални програми за заетост са назначени на работа 5 безработни 

лица. По изпълнение на програми финансирани от Държавния бюджет са назначени 8 лица и 

по програми финансирани със средства на Европейския съюз са назначени 29 лица.  

 В обучения за придобиване на професионална квалификация са включени 10 лица.  

 Голяма част от дейността на Дирекция „Бюро по труда“ е насочена към финансиране и 

запазване на вече заети работни места за преодоляване на последиците от пандемията, които 

продължават и през 2021 г. През годината са обработени 16 заявления от работодатели за 851 

заети лица в община Калояново.           

   

 Социални дейности и услуги 

 През 2021 г. в община Калояново се предоставят социални услуги, развити на основата 

на оценка на потребностите от социални услуги в общината, в партньорство със 

заинтересованите страни. Те обхващат уязвими общности и различни възрастови групи от 

населението на територията на общината.  

 Към момента в общината се предоставят социални услуги в общността и в 

специализирани институции. В групата на социалните дейности се отнасят социалните услуги 

в специализирани институции за възрастни хора, социални услуги на хора с физически и 

психически увреждания и др. В резултат на развитието на социалните услуги, в общината 

значително е намаляла потребността от настаняване в институции.  

 Община Калояново е добре обезпечена с квалифицирани специалисти, които имат 

необходимата квалификация и опит за организиране и извършване на различите социални 

услуги. Част от предлаганите социални услуги се предоставят целодневно или почасово, в 

зависимост от нуждите на потребителя, което дава възможност за комплексно ползване на 

разнообразни социални услуги.  

 През 2021 г. в общината функционират следните 5 социални услуги: 

 Дневен център за стари хора – с. Долна махала 

Центърът обслужва около 20 потребители – възрастни и лица с увреждания над 61 г. и 

има персонал от 3 служители. 

 Дневен център за възрастни хора с деменция „Св. Св. Дамян и Козма“– с. Горна 

махала 

Центърът обслужва около 60 потребители – възрастни и лица с увреждания над 61 г. и 

има персонал от 35 служители. 

 Домашен социален патронаж - с. Горна махала 

Домът обслужва средно около 90 потребители и винаги има допълнителни лица, 

чакащи за услугата. Персонала включва 7 служители. 

 Приемна грижа – услуга в общността. През 2020 в община Калояново има само едно 

приемно семейство, в което има настанено едно дете.  

 В общината функционира Клуб на инвалида в с. Калояново и 9 пенсионерски клуба в 

селата: Калояново, Житница, Дуванлий, Дълго поле, Ръжево конаре, Ръжево, 

Черноземен, Горна махала и Бегово.  

През периода 2021-2022 г. община Калояново изпълнява проект “Патронажна грижа+ в 

община Калояново”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. на 

стойност 198 511 лв. Дейностите по проекта са насочени към предоставяне на интегрирани 

социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване 

разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. 

 Държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, 

рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на община 

Калояново се провежда от Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) - Хисаря. 

За реализиране на дейността си през 2021 г. ДСП извършва следните дейности: 
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 Отпускане, отказване и прекратяване на социални помощи и семейните помощи за 

деца; 

 Социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания; 

 Осъществява текуща и практическа дейност по закрила на детето; 

 Извършва временно настаняване и прекратяване на деца при близки и роднини, 

приемни семейства и институции; 

 Предоставя целева финансова помощ, предназначена за подкрепа на детето и 

семейството, с цел превенция и реинтеграция, и отглеждане на детето в 

семейството или при близки и роднини; 

 Извършва конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с 

цел социалното им включване в общността, консултира и работи индивидуално с 

всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция; 

 Оказва методическа помощ и съдействие на Общинската администрация при 

предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции; 

 Съдейства и сътрудничи на физически и юридически лица, осъществяващи 

дейности по закрила на детето и социални услуги. 

Общината има нужда от разкриване на нови и разширяване обхвата и качеството на 

съществуващите социални услуги. За повишаване качеството на предлаганите социални 

услуги е необходимо да бъдат предвидени допълнителни финансови средства за повишаване 

квалификацията и преквалификацията на служителите. 

Развитието на социалните услуги е от особена важност за осигуряване на достоен 

начин на живот на определени рискови групи от населението. В изпълнение на своята 

социална политика Община Калояново активно работи за осигуряване на по-добри и 

достойни условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален 

риск, като мобилизира всички ресурси – човешки и материални.  

Здравеопазване 

Системата на здравеопазването в община Калояново не се е променила през 2021 г. и 

включва само доболнична помощ и Филиал за спешна медицинска помощ. Доболничната 

помощ се осъществява от общопрактикуващи лекари и специализирани медицински 

практики.  

Детските градини и учебните заведения са осигурени с необходимите медицински 

специалисти, оборудвани медицински кабинети и се извършва широка профилактична 

дейност с цел ограничаване на рисковите фактори сред подрастващите.  

Доболничната помощ е представена от 9 индивидуални практики – лични лекари, 

които работят главно в общинския център с. Калояново и посещават здравни служби в по-

големите села на общината. Спешната медицинска помощ се осъществява от Филиал в с. 

Калояново на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив. Филиалът обслужва 16 

населени места: с. Калояново, с. Дуванлии, с. Дълго поле, с. Житница, с. Черноземен, с. 

Ръжево Конаре, с. Долна махала, с. Ръжево, с. Песнопой, с.Иван Вазово, с.Горна махала, 

с.Бегово, с.Главатар, с.Сухозем, с. Отец Паисиево, с. Граф Игнатиево с население около 14 

000 души. Във ФСМП – Калояново на смяна работи 1 медицински екип.           

Таблица 9: Медицински персонал и население на един лекар в община Калояново 2014-2020 г. 

Персонал/Години 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Лекари 5 5 6 9 9 9 7 

Лекари по дентална 

медицина 
4 12 12 12 7 7 7 
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Медицински 

специалисти по 

здравни грижи  

8 12 12 12 12 12 12 

Население на 1 лекар 2268 2247 1832 1202 1184 1168 1580 

Население на 1 лекар 

по дентална медица 
2836 936 916 902 1527 1502 1580 

Източник: РЗИ – Пловдив 

По данни на НСИ към края на 2020 г. на територията на община Калояново работят 

общо 7 лекари, 12 медицински специалисти по здравни грижи и 7 стоматолози.  

Населението на община Калояново изпитва известен недостиг от общопрактикуващи 

лекари, стоматолози и специалисти особено в някой от по-малките населени места.   

На един лекар и на един стоматолог в община Калояново към 2020 г. се падат по 1580 

пациенти. Във всички училища и детски градини  на територията на общината има назначено 

медицинско лице, което се грижи за здравето на децата.   

Броят на аптеките в общината по данни от РЗИ – Пловдив през 2020 г. е 5, от които 3 

са в с. Калояново, една в село Ръжево Конаре и една в село Дълго поле.   

Основните рискови фактори (тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване, 

небалансирано хранене и ниска двигателна активност) продължават да обхващат голяма част 

от населението и да застрашават здравето му. Сериозен проблем се явява нарушената 

профилактика на населението, което води до влошаване на общия здравен статус. 

Подобряването на общата система за навременна и всеобхватна профилактика ще спомогне за 

снижаване на заболеваемостта и много по-качествено лечение на болните.  

Предизвикателство пред намаляването на преждевременната смъртност е 

повишаването на здравната култура, особено сред малцинствените групи, които се 

характеризират с ограничен достъп до здравни услуги. Осигуреността на населението в 

общината с медицински специалисти е относително добра, но с териториални диспропорции 

и с неблагоприятна перспектива, във връзка с емиграцията на квалифицирани специалисти и 

малък брой присъединяващи се към работната сила в системата на здравеопазването.    

Анализът на инфраструктурата, осигуреността и достъпността до здравни услуги 

установява неравномерно разпределение на материалната база и осигуреността с лекари и 

медицински персонал. Значителен потенциал за подобряване на ефективността се крие в 

засилването на ролята на първичната помощ за сметка на болничното лечение, както и в 

ускоряване на процесите на навлизане на електронното управление в системата на 

здравеопазването.      

Образование 

Образованието е основен фактор, който оказва влияние за изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие върху целевата територия и нейното население. 

Към 2021 г. в община Калояново функционира качествена система за предучилищно и 

училищно образование, възпитание и личностна подкрепа, които се осигуряват в детските 

градини и училищата.  

Образователната система в общината е добре организирана и материално обезпечена. 

Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, съобразена с действащите 

законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски 

стратегии за развитие на образованието.  

През учебната 2020/2021 г. функционират 5 общински училища:  

 Основно училище „Иван Вазов” – с. Калояново  

 Основно училище „Христо Ботев” – с. Ръжево Конаре   

 Основно училище „Христо Ботев” – с. Дълго поле  
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 Основно училище „Отец Паисий” – с. Песнопой 

 Средно училище „Христо Смирненски“ – с. Житница 

Таблица 10: Сравнителни данни за общинските училища в община Калояново 2015-2021 г. 

Учебни години 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Брой училища 5 5 5 5 5 5 

Брой учители 52 57 66 57 60 60 

Брой паралелки 34 34 32 33 38 35 

Брой ученици 544 551 512 500 479 474 

в т.ч. - мъже 303 308 272 273 263 258 

в т.ч. - жени 241 243 240 227 216 216 

Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg                                                          

По информация от НСИ през учебната 2020/2021 г. в община Калояново се обучават 

474 ученици.        

Общият брой на учениците в общината намалява минимално с 5 или с около 1% през 

2021 спрямо 2019 г., което като цяло не променя общите показатели. Броят на учителите през 

последната 2020/2021 учебна година се запазва 60. Паралелките намалява с 3 или с 8% и през 

последната учебна година са 35.        

Броят на напусналите основно образование ученици значително намалява през 

последните години, като през учебната 2016/2017 г. е 60, а през учебната 2020/2021 г. 

намалява до 10,  което представлява шесткратен спад и е изключително положителен 

показател.  

През 2021 г. училищата проявяват активност и изпълняват дейности по Националните 

програми на МОН „Без свободен час”, „ИКТ в системата на предучилищното и училищното 

образование”, „Развитие на системата на предучилищното образование”, „Осигуряване на 

съвременна образователна среда”, „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, 

„Успяваме заедно“, „Отново заедно“. Някой от учебните заведения участват също и в проекти 

финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020: „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“. Реализирани са и дейности 

финансирани по програми на Център за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

Структурите на предучилищното образование в община Калояново са добре развити.  

Осигуреността с детски градини, преподаватели и места в детските градини е много добра. 

В общината през 2020/2021 учебна година функционират 8 детски градини, които се 

посещават от 312 деца, разпределени в 14 групи. Капацитетът на детските градини е 199 

места на 100 деца, което напълно покрива нуждите на общината.   

Таблица 11: Сравнителни данни за общинските детски градини по учебни години за периода 2015-2021 г. 

Учебни години 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Брой детски градини  8 8 8 8 8 8 

Брой групи 15 15 15 14 14 14 

Педагогически 

персонал  
30 30 28 31 32 30 

Брой деца 289 292 283 279 284 312 

в т.ч. - мъже 151 158 161 148 148 158 

в т.ч. - жени 138 134 122 131 136 154 

Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg 

https://infostat.nsi.bg/
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Броят на децата в детските градини се е увеличил с 28 или почти 10% за периода 2019-

2021 г., което е изключително положителна тенденция. Педагогическият персонал намалява с 

2 през последната учебна година. 

 Децата и учениците от общината участват в извънкласни форми, организирани от 

съответните учебни и детски заведения.    

Предвид негативните демографски тенденции за страната, нивото на образователните 

характеристики на населението е ключова предпоставка за качеството на човешкия ресурс. 

Тенденциите, които ще окажат влияние върху сектора на образованието през следващите 

години отразяват основните изисквания за равнопоставен достъп до качествено образование 

на всички равнища и за всички социални групи и по-добро обвързване на образованието с 

науката и бизнеса, с търсените знания и умения. Като цяло материално-техническата база в 

детските и учебни заведения на територията на община Калояново е добра и осигурява 

здравословна и безопасна среда за провеждане на учебно – възпитателния процес.  

Сериозен проблем, характеризиращ квалификацията на човешките ресурси в страната 

и в частност в община Калояново, е ниското ниво на компютърни и цифрови умения, което 

препятства широкото използване на ИКТ и базираните на тях услуги и постигането на цифров 

растеж. През последните години се предприемат значителни действия за навлизане на 

модерните технологии в учебния процес, но резултатът е противоречив. Продължаващата 

криза във връзка с пандемията COVID-19, принуждава учителите и учениците да се 

пренастроят бързо към дистанционна форма на обучение. Това доказва необходимостта от 

интервенции на всички нива на образователната система за повишаване на цифровата 

грамотност на учениците и избягване на така нареченото цифрово изключване. 

Образователната политика на Община Калояново към момента е насочена към 

подпомагане формирането и развитието личността на учениците в интелектуалната, 

емоционалната, нравствено-социалната и физическата сфери.  

 Икономическо развитие 

Икономическото развитие на община Калояново се подобрява през 2020 г. спрямо 

предходната 2019 година, въпреки неблагоприятните макроикономически условия, ковид 

кризата, високата инфлация, общо поскъпване на живота и политически фактори. Подобряват 

се основните показатели на отчетените нефинансови предприятия.  

Последиците от продължаващата пандемия от COVID-19 през последните две години 

и тяхното реално влияние върху местната икономика ще бъдат отчетени от статистиката в 

края на 2022 г. На етапа на изготвяне на настоящия Годишен доклад за наблюдение 

изпълнението на ПИРО 2021-2027 г., НСИ все още няма официални публикувани данни за 

състоянието на нефинансовия сектор и икономическите показатели на местните предприятия 

през 2021 г. 

Община Калояново се намира в Южен централен район от ниво 2, който заема второ 

място по социално-икономическо развитие в страната след Югозападен район. Калояново 

попада в териториалния обхват на област Пловдив, която е вторият по големина 

икономически център в България след столицата София и това дава допълнителни 

възможности и стимули за диверсификация и развитие на местната икономика.  

Структуроопределящи отрасли в община Калояново са: лека промишленост, търговия, 

туризъм /хотелиерство и ресторантьорство/ и селско стопанство. Икономиката на общината е 

с изразен промишлено-аграрен характер, като силно застъпени са туристическата и 

търговската дейност. Тя е съсредоточена основно в общинския център – с. Калояново и с. 

Житница, които изпълняват и ролята на зона на локална икономическа гравитация.  



 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2021 Г. 

за наблюдение изпълнението на  

План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г.  

  

 

16 
 

Таблица 12: Брой нефинансови предприятия по основни икономически дейности 2016-2020
2
 г. 

Номенклатура на 

икономическите дейности  
2016 2017 2018 2019 2020 

Общо 364 376 369 360 366 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 

СТОПАНСТВО 
87 96 89 79 77 

ПРЕРАБОТВАЩА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
51 55 54 54 57 

ПРОИЗВОДСТВО И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 

ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ 

ГОРИВА 

23 23 23 5 5 

СТРОИТЕЛСТВО 9 11 11 11 12 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 

АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 
117 123 118 125 134 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И 

ПОЩИ 
5 5 4 6 6 

ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
24 20 20 21 22 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ 
7 6 9 12 7 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
11 8 8 9 10 

АДМИНИСТРАТИВНИ И 

СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
5 5 5 6 6 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

СОЦИАЛНА РАБОТА 
14 13 12 12 11 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 6 7 11 13 11 

Източник: Национален статистически институт 

Броят на предприятията, регистрирани в община Калояново през 2020 г. е 366, с 6 

повече спрямо предходната 2019 година. Анализът показва, че до 2017 г. броят на 

регистрираните в общината фирма нараства и достига 376, но след това намалява и към 2019 г. 

е 360. Най-много предприятия към 2020 г. има в сектор „Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ – 134 фирми (37%), като за периода 2016-2020 г. са се увеличили със 17 броя.  

В сектор ,,Селско, горско и рибно стопанство“ са регистрирани 77 предприятия (21%), 

като спрямо 2017 г. са намаляли с 19 броя. Трето място по брой предприятия заема сектор 

„Преработваща промишленост“ – 57 фирми или 16% от икономическите оператори.  

В сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ предприятията са 22 (6%) и се колебае в 

тесни граници през последните години. Фирмите в сферата на операциите с недвижими имоти 

намаляват с 5 спрямо предходната година и към 2020 г. са 7 (2%).  

В сектор строителство броят на предприятията се увеличава с 1 и в края на 

анализирания период е 12 (3%). В останалите сектори броят на фирмите се променя в тесни 

граници.  

Икономическото развитие на община Калояново през последните години се 

характеризира с различна динамика, основните показатели бележат устойчив ръст от 2016 г. 

до 2018 г., след което настъпва спад по всички показатели през отчетните 2019 г. и 2020 г. 

На етапа на изготвяне на настоящата последваща оценка няма публикувани официални 

данни за състоянието на икономиката в общината през 2021 г. и последиците от пандемията 

от коронавирус върху местния бизнес.  

                                                           
2
 На етапа на изготвяне на Доклада за последваща оценка на ОПР последните актуални данни за икономиката, 

публикувани от НСИ са за 2020 г. В таблицата са представени само секторите, за които има официална 

информация и тя не е посочена от икономическите оператори като конфиденциална. 
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Таблица 13: Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия 2016-2020 г. 

Година 
Предприятия 

Заети 

лица 

Наети 

лица 

Произведена 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи за  

дейността 
Печалба Загуба ДМА 

Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е 

2016 г.  364 1513 1214 98238 135845 113519 119673 16093 1185 79482 

2017 г.  376 1612 1311 111553 156597 139180 137331 19183 1379 81857 

2018 г.  369 1665 1349 122113 170170 153576 150486 19179 1054 85861 

2019 г. 360 1658 1302 116132 155666 141886 145583 13571 4814 71184 

2020 г. 366 1630 1304 128357 213390 195817 189834 24193 3035 71777 

Източник: Национален статистически институт 

Произведената продукция в предприятията от община Калояново през периода 2016-

2018 г. нараства с около 42% и достига 122 113 хил. лева, но през 2019 г. намалява на 116 132 

хил. лева. През отчетната 2020 г. е реализиран ръст от 10,5% и произведената продукция в 

общината достига най-високите си стойности за анализираните години – 128 357 хил. лева. 

Приходите от дейността също нарастват до 213 390 хил. Нетните приходи от продажби 

(НПП)) следват същата тенденция и нарастват с 38% спрямо 2019 г. до 195 817 хил. лева. 

Печалбите на местните фирми се увеличават със 78% и достигат 24 193 хил. лева. През 2020 

г. 71,3% от предприятията в общината работят на печалба, 15,3% на загуба, а 13,4% отчитат 

нулев финансов резултат. Броят на наетите лица през 2020 г. се увеличава само с 2, а заетите 

намаляват с 28 спрямо 2019 г. ДМА в нефинансовите предприятия бележат ръст от 1% през 

2019 г. спрямо 2020 г. Всичко това показва ръст на икономиката и технологично обновяване 

на предприятията. Статистиката отчита 506,4 хиляди евро чуждестранни преки инвестиции в 

нефинансовия сектор на община Каляново през 2020 година. 

Таблица 14: Групи предприятия в община Калояново, според заетите в тях лица 

Предприятия 2016 2017 2018 2019 2020 

Микро - до 9 заети 337 344 337 329 337 

Малки - 10 - 49 заети 23 28 28 27 25 

Средни - 50 - 249 заети 4 4 4 4 4 

Големи над 250 заети - - - - - 

Общо 364 376 369 360 366 

Източник: Национален статистически институт 

Обликът на общинската икономика в Калояново дават микропредприятията с до 9 

заети лица. През 2020 г. те са 337 (92% от всички местни фирми). Малките предприятия от 10 

до 49 служители са 25 или 7%. Средните предприятия от 50 до 249 заети лица запазват броя 

си постоянен през отчетния период – 4 или 1%. В общината няма големи предприятия с над 

250 служители. 

Средната брутна годишна работна заплата в община Калояново за 2020 г. е 13427 лева, 

което е с 48% повече спрямо 2016 г. и с 15% повече от предходната 2019 г. По-високи остават 

възнагражденията в частния сектор – 13724 лева и значително по-ниски (с 1261 лева) в 

частния сектор – 12463 лева.  

Въпреки отчетения ръст, възнагражденията в община Калояново за 2020 г. остават по-

ниски от средната годишна работна заплата за страната – 16687 лева и за област Пловдив –  

14171 лева. 

Таблица 15: Средна брутна годишна работна заплата в лева за периода 2014-2020 г.  (Лева) 

2016 2017 2018 2019 2020 

9088 9643 10288 11672 13427 

Източник: Национален статистически институт 
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Най-високи възнаграждения (над средните равнища за общината) към 2020 г. 

получават заетите в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива“ (27635 лева), „Преработваща промишленост“ (16127 лева) и 

„Образование“ (14825 лева). Най-ниски са заплатите на заетите в сферата на културата, 

здравеопазването, строителството, търговията и услугите. 

Състоянието на местната икономика през 2020-2021 г. се определя и влияе от много на 

брой и различни по естество фактори, които биват както вътрешни, така и външни. Влиянието 

на пандемията от коронавирус COVID-19 върху местната икономика и най-вече върху 

туристическия сектор ще бъде отчетено от статистиката през следващите години.  

Селско стопанство 

 Селското стопанство продължава да бъде един от водещите отрасли на общинската 

икономика в Калояново през отчетната 2021 година. Секторът запазва стабилни позиции и 

устойчивост. Поземлените ресурси са основен фактор за развитието на земеделието на 

територията на общината. Селскостопанският фонд в Калояново към 2021 г. заема 263 855 

дка. Частна собственост е 74% от земята в общината, общинска -12%, а държавна – около 2%.  

Таблица 16: Баланс на площите в община Калояново по видове територии и по предназначение  

(Площ в дка.) 

Вид на територия по предназначение 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2021 г. 

За нуждите на селското стопанство 264 283 264 253 263 866 263 865 263 855 

За нуждите на горското стопанство 50 852 50 852 50 852 51 230 51 225 

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 

По данни на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, 84% от териториите през 

2021 г. в землищата на общината се използват предимно за нуждите на селското стопанство и 

16% за нуждите на горското стопанство. 

Таблица 17: Обработваема земеделска земя в община Калояново 2014-2021 г. 

Година Обработваема земя в дка 

2014 209 128 

2015 193 330 

2016 187 030 

2017 194 980 

2018 188 569 

2019 187 600 

2020 - 

2021 209 883 

Източник: Областна дирекция „Земеделие” - Пловдив 

Обработваемата земеделска земя през 2021 г. се увеличава с 12% или с 22 283 дка 

спрямо 2019 г. и достига 209 883 дка. Комасираните селскостопански площи в общината са 

56%.По начин на трайно ползване – 193105 дка от обработваемите земи (92%) са заети от 

зърнени, зеленчукови и технически култури. Трайните насаждания са 7 543 дка (4%). 

Ливадите и пасищата са 30 071 дка. 

Таблица 18: Брой регистрирани земеделски стопани за периода 2016-2021 г.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

445 426 425 382 - 350 

Източник: Общинска служба по земеделие – Калояново  
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Броят на земеделските производители в община Калояново през 2021 г. е 350, с 32 

броя или с 8% по-малко спрямо 2019 г. В общината функционират и четири земеделски 

кооперации.  

Таблица 19: Справка за засети площи и добиви по видове земеделски култури 

Култура 

2016 2017 2018 2019 2021 

Засети 
Среден 

Добив 
Засети 

Среден 

Добив 
Засети 

Среден 

Добив 
Засети 

Среден 

Добив 
Засети 

Среден 

Добив 

Пшеница 65 900 400 65 500 401 65 900 519 59 200 366 57 200 526 

Ечемик 3 500 300 700 350 1070 350 1 400 360 2 530 522 

Тритикале 3 800 400 3 700 360 3 800 370 2 400  216 2 630 470 

Ръж - - - - 330 318 350 210 1 580 180 

Маслодайна рапица 620 200 - - 2 500 300 2 500 200 1 930 249 

Царевица за зърно 5 300 500 5 000 600 6 400 800 4 400 900 2 520 633 

Пролетен ечемик - - 60 300 - - - - -  - 

Овес 400 300 500 250 250 268 400 250 - - 

Фасул 100 100 50 100 50 100 3 100 - - 

Маслодаен 

слънчоглед 
38 000 100 38 300 90 36 800 160 41 700 200 48 300 151 

Царевица силажна - - 3 200 1 000 3 500 1 000 3 000 1 000 - - 

Сорго 288 - 200 - 170 235 580 500 - - 

Памук 800 37 760 60 1 200 70 2 000 100 - - 

Ориз 7 000 500 9 000 600 9 000 800 9 880 750 - - 

Картофи 1 000 1 000 1 000 1 000 800 1 000 1 000 1 000 240 250 

Домати 150 1 233 100 1 200 100 1 300 76 1 632 120 1 008 

Пипер 5 200 2 100 4 500 2 150 2 600 2 500 3 100 2 200 4 050 1 697 

Градински грах 100 100 50 100 60 100 3 20 - - 

Дини 310 1 161 360 1 400 280 1 429 220 650 427 1 267 

Пъпеши 150 600 150 847 110 364 73 356 180 639 

Тютюн Вирджиния 420 128 400 170 400 140 400 126 410 195 

Ябълки 1 180 800 1 180 1 000 1 180 1 000 1 120 1 000  2 330 1 227 

Праскови 163 552 168 595 10 - 23 783 279 695 

Сливи 604 599 591 606 495 901 383 598 905 728 

Череши 912 799 945 701 974 805 957 800 1 460 473 

Круши 14 286 14 600 14 800 14 600 14 607 

Кайсии - - 3 - - - 5 300 5 500 

Ягоди 150 1 100 254 1 102 250 1 200 170 1 000 205 506 

Малини 765 118 815 750 815 299 996 180 1073 295 

Маслодайна роза 3 413 560 3 463 330 3 545 400 3 590 450 460 174 

Лавандула 800 100 800 150 800 150 800 120 1077 149 

Лозя-винени 2 040 800 2 040 700 2 040 1 000 1 838 700 770 830 

Лозя-десертни 337 100 337 599 337 599 300 800 300 943 

Вишни 721 799 721 300 721 300 336 600 470 402 

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив 

Растениевъдството е основния земеделски отрасъл в община Калояново. Най-много 

площи през 2021 г. са засяти с пшеница и маслодаен слънчоглед.  

По данни от ОДЗ средния добив от декар пшеница в общината за периода 2016-2021 г. е 

около 442 кг/дка. Най-високи добиви (526 кг/дка пшеница) са достигнати през 2021 г. 

Средният добив от декар на засятите площи с ечемик е 376 кг/дка, като най-високите добиви 

отново са през отчетната 2021 г. – 522 кг/дка. Средните добиви от царевица за зърно 

намаляват през отчетната година до 633  кг/дка. Маслодайния слънчоглед е другата основна 

култура, отглеждана в Калояново със среден добив 140 кг/дка.  
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Почвените и климатични условия благоприятстват зеленчукопроизводството в 

общината. Добивите от картофи са средно по 1000 кг/дка, от домати – 1373 кг/дка, от пипер – 

2230 кг/дка. Производството на плодове също е много добре развито. Добивите от дини са 

1148 кг/дка, от пъпеши – 533 кг/дка, а от ягоди – 1170 кг/дка. Отглеждат се още ябълки, 

круши, праскови, сливи, череши, вишни и малини. В района са засяти винени и десертни лозя. 

Добивите от винените сортове са средно 780 кг/дка, а от десертните – 560 кг/дка. В община 

Калояново се отглеждат още маслодайна роза, лавандула, тютюн, рапица и тритикале. 

Таблица 20: Напоявани площи в община Калояново към 2021 г. 

 
Източник: „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица 

Напояваните площи на територията на община Калояново към 2021 г. са 11 529 дка 

или 5,49% от обработваемите земеделски земи. Напояват се основно насаждения от ориз, 

царевица, зеленчуци (на открито и оранжерийни), рози и тютюн. 

Таблица 21: Справка за броя на животните в община Калояново по видове 

Отглеждани 

Животни 

2019 г. 2021 г. 

Овце 7 982 6 457 

Кози 1 276 879 

Биволи 363 386 

Говеда 4 125 3 827 

Пчелни семейства 107 482 

Коне 84 85 

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив  

  Към 2021 г. на територията на община Калояново са регистрирани 233 животновъдни 

обекти. В тях се отглеждат 6457 овце, 879 кози, 386 биволи, 3827 говеда и 85 коне. Пчелните 

семейства в общината се увеличават значително спрямо 2019 г. и към 2021 г. са 482. Нараства 

и броят на отглежданите биволи, но при  всички останали животни отчитаме намаляване.  

 

  Необходимостта от запазване и развитие на сектор животновъдство е много важен 

приоритет и постигането му може да доведе до подобряване на икономическата ситуация в 

Калояново, създаване на нови работни места и сигурни източници на доходи за местното 

население. При изграждане на нови животновъдни обекти е необходимо същите да отговарят 

на съвременните санитарно-хигиенни норми и законови изисквания, включително за 

управление на генерираните от фермите отпадъци. Това е съществен проблем за развитието 

на сектора. Не на последно място сериозна пречка пред реализацията на местна животновъдна 
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продукция се явяват и неизгодните, често прерастващи в нелоялни и монополни, 

взаимоотношения между продавачи, посредници и купувачи. 

  Тенденциите в развитието на селското стопанство следват тези в страната, които са 

свързани с намаляване на производството, ниска рентабилност и ниска конкурентоспособност 

на сектора. Намаляването на изкупните цени и заливането на пазара с вносни стоки правят 

сектора все по-малко привлекателен. Възможностите за финансиране, които предлагат 

европейските фондове са добър начин за подкрепа на сектора и неговото възстановяване.  

Горско стопанство 

  Горските територии на община Калояново се стопанисват от ТП Държавно горско 

стопанство (ДГС) – Хисаря към Регионална дирекция по горите – Пловдив и Южно 

Централно Държавно Предприятие. Една от основните дейности на ДГС е и развитие на 

ловното стопанство, включително съхраняване и увеличаване популацията на дивеча в 

района.  

Таблица 22: Разпределение на общата горска площ по видове собственост 2017-2020 г. 

Видове собственост 
2017 2018 2019 2020 2021 

Ха % Ха % Ха % Ха % Ха % 

Държавна собственост 4319,9 73,6 4319,9 73,6 4319,9 73,6 4319,9 73,6 4319,9 73,6 

Общинска собственост 524,0 8,93 524,0 8,93 524,0 8,93 524,0 8,93 524,0 8,93 

Физически лица 983,8 16,77 983,8 16,77 983,8 16,77 983,8 16,77 984,5 16,77 

Юридически лица 35,6 0,6 35,6 0,6 35,6 0,6 35,6 0,6 35,6 0,6 

Съсобственост 5,6 0,1 5,6 0,1 5,6 0,1 5,6 0,1 4,9 0,1 

Източник: ДГС – Хисаря  

 Общата горска площ на територията на община Калояново към 2021 г. е 5868,9 ха, от 

които 73,6% държавен горски фонд, 8,93% общинска собственост, 16,77% гори на частни 

физически лица , 0,6% гори на юридически лица  и 0,1% са в съсобственост. През периода 

2017 – 2021 г. съотношението на отделните видове собственост не се променят. 

 По вид на горите разпределението на горските площи в община Калояново към 2021 г. 

е както следва: 845,1 дка иглолистни, 454,1 дка широколистни, 3481,6 издънкови за 

превръщане и 1088,1 нискостъблени насаждения. 

 Таблица 23: Предвидено и осъществено ползване на дървесина от държавния горски фонд на 

територията община Калояново 2017-2021 г. (куб. м.) 

Година Вид 
Стояща маса с 

клони , куб.м. 

Лежаща маса, 

куб.м. 

2017 Предвидено 4692 3758 

 Осъществено 3485 2703 

2018 Предвидено 4485 3509 

 Осъществено 3494 2837 

2019 Предвидено 6741 5253 

 Осъществено 1504 1131 

2020 Предвидено 4505 3661 

 Осъществено 4347 3291 

2021 Предвидено 1521 1364 

 Осъществено 1106 1911 

Източник: ДГС – Хисаря  
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 Количеството на ползваната дървесина от горския фонд на територията на община 

Калояново намалява през последните години от 6188 куб. м. през 2017 г. на 2635 куб. м. през 

2019 г., но през 2020 г. се увеличава и достига 7638 куб. м. През отчетната 2021 година 

количествата добита дървесина намаляват значително до 3017 куб. м. Общо за периода са 

добити 25779 куб. м. или по 5156 куб. м. средно на година. 

 Общата лесистост на общината към 2021 г е 15,5%, залесена площ 5403,5 ха.  

 През последните години в горски територии - държавна собственост е извършено 

залесяване само на 14 дка през 2020 г. През 2021 година няма извършвано залесяване. 

  Горите са източник освен на дървесина и на много ценни ресурси - билки, горски 

плодове, гъби и др., които могат да бъдат използвани за организиране на дребни 

производства, осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници.  

 Горските територии изпълняват функции по отношение на: поддържане на 

биологичното разнообразие на горските екосистеми; производство на дървесни и недървесни 

горски продукти; защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха; осигуряване на 

социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни ползи; защита на природното 

и културното наследство; регулиране на климата. 

  Туризъм  

Туризмът не е типичен отрасъл за местната икономика в Каляново. Общината 

разполага с туристически ресурси и потенциал, които за съжаление не са усвоени в отчетния 

програмен перод и не се използват пълноценно за генериране на доходи и устойчиво местно 

развитие.  

На територията на общината няма официално регистриращи и действащи 

туроператори, туристически агенти и туристически сдружения. Няма Туристически 

информационен център и не е сформиран Консултативен съвет по въпросите на туризма. 

Общината разполага с неусвоени ресурси за развитие на разнообразни форми на туризъм: 

селски, културно-исторически, поклоннически, екологичен, рекреационен, винен, риболовен 

и др. Географското разположение и природно-климатичните ресурси благоприятстват 

развитието на рекреацията и туризма – екологично чиста природа, наличие на природни 

забележителности (защитени зони с богата флора и фауна), културно-исторически ресурси, 

местен бит, култура и традиции с туристически потенциал. 

Към 2021 г. в региона функционират следните туристически обекти:  

- Хотелски комплекс „Сарай“ е разположен на 4 км от село Калояново и на 20 км от 

Пловдив в посока Карлово. Хотел „Сарай“, Калояново разполага с леглова база от 120 места - 

2 вип апартамента, 4 апартамента и 40 стандартни стаи. Четири звездният хотел има и 

оборудвана конферентна зала за работни срещи, семинари, презентации. За допълнителна 

релаксация и комфорт на своите гости, хотел Сарай предоставя фитнес зала, джакузи, сауна, 

плувен басейн на открито. Ресторантът на хотела разполага с 370 места и е подходящ за 

провеждане на семейни тържества и бизнес мероприятия.  

- „Тракиец“ е спортен комплекс, намиращ се в непосредствена близост до с. Житница 

и е модерно оборудван за любителска и професионална конна езда. Комплекс Тракиец е с 

капацитет за настаняване 90 човека - 10 двойни стандартни стаи, 20 стаи лукс и 4 студиа с 

гледка към басейна и 2 апартамента. Ресторантът разполага със 100 места в основния салон, 

24 места на верандата и 30 места в лятната градина и е подходящ за организирани 

мероприятия от корпоративен или личен характер - тийм билдинги, фирмени обучения, 

сватби, рождени дни и др. Към ресторантът има прилежаща винарна. За релаксацията на 

своите гости комплексът разполага с плувен басейн на открито, джакузи, парна баня и сауна. 

В непосредствена близост до ресторанта е детския кът, оборудван с катерушки за деца от 

всякаква възраст.  
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- Комплекс „Житари” се намира в с. Житница и предлага на своите посетители: 

 Ресторант със 180 места, подходящ за организиране на фирмени партита, семейни 

тържества, сватби, кръщенета, рождени дни или просто да се повеселите с приятели 

 Хотелска част от 11 двойни стаи 

 Лятна градина с открит басейн в непосредствена близост до стаите. 

 Малък СПА център с парна баня, сауна, малък басейн с джакузи и кабинет за масажи. 

- Хижа „Воден камък“, разположена над с. Горна Махала, представляваща триетажна 

сграда с разновиден комбиниран покрив. Хижата разполага с 63 места за настаняване, 

туристическа кухня и столова, кафе-аперитив, ресторант с 56 места и тераса с 50 места, 

зала за тенис и тихи игри и спортно игрище на открито.  

Приходите от нощувки са недостатъчни, за да повлияят на икономическото развитие 

на общината. Туризмът се развива успешно в периода 2018-2019 г., но кризата, причинена от 

пандемията от коронавируса COVID 19 се отразява изключително негативно на 

туристическия бранш. През 2020 г. наличната леглова база е използвана на 30% от 

капацитета, което предполага, че туристическите забележителности на общината се 

посещават от туристи, които нощуват и на територията на съседната община Хисаря или в 

Пловдив (който е само на 24 км). 

Към 2021 г. в общината има общо 17 заведения за хранене и развлечения и 4 места за 

настаняване с капацитет 109 стаи и 268 легла. 

Местата за настаняване в общината все още са със слаб капацитет и няма възможност 

за настаняване на по-голям брой туристи. Остава и проблема с по-слабата натовареност на 

легловата база през есенно-зимния сезон, който може да се преодолее с разнообразяване на 

туристическото предлагане, допълнителни атракции и активна реклама. Общината е добре 

обезпечена със заведения за хранене и развлечения.  

 Туризмът се развива успешно, но кризата причинена от пандемията от коронавирус 

COVID19 през последните две години се отразява изключително негативно на туристическия 

бранш в общината. Пандемията изправя сектора пред нови предизвикателства, свързани с 

осигуряването на сигурна и безопасна среда за туристите.  

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ:         

Отчетната 2021 г. се характеризира с политическа, икономическа и финансова 

неустойчивост, предизвикани от продължаващата пандемия от коронавирусна 

инфекция и последиците от нея, както и от провежданите три пъти през годината 

парламентарни избори и редовни президентски избори. Политическата криза забави 

финансирането на много приоритетни проекти за общините, както и приемането на 

Националния план за възстановяване и устойчивост, по който трябваше да се 

кандидатства за преодоляване на последиците от пандемията.  

В социално-икономическите условия за развитие на община Калояново не се 

наблюдават съществени промени спрямо предходната 2020 г. Наложени са мерки за 

опазване живота и здравето на населението и в същото време се работи активно за 

пълноценно изпълнение на дейностите, водещи до подобряване на всички сфери на 

обществения живот. Пандемията ограничава значително социалния живот, създава 

икономически и финансови рискове и неустойчивост.  

За първи път от няколко години през 2020 г. отчитаме ръст на безработицата, 

който през 2021 г. е овладян. Отчетната година се характеризира с рекордна инфлация, 

поскъпване на цените на енергоносителите и храните от първа необходимост. 

Свободният пазар на електроенергия и високите цени за небитови абонати наложиха 

непопулярни мерки за строги икономии на ел. енергия.  
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Демографските показатели на община Калояново продължават да се влошават, 

но с по-бавни темпове в сравнение със средните за страната. Наблюдава се известно 

повишаване на броя на населението, породено от миграция, но се запазва тенденцията 

на ниска раждаемост и висока смъртност. Селищната система остава устойчива.  

През 2020 г. в общината живеят 11 057 души, 49% от които мъже и 51% жени. 

Съотношението в половата структура на населението се запазват почти без промяна. За 

първи път от десет години отчитаме ръст на населението с 0,5% или с 539 души спрямо 

2019 г. Най-големите села в община Калояново по брой население през 2020 г. са: 

Калояново – 2476 жители, Дълго поле – 1998, Житница – 1412 и Ръжево Конаре – 1429 

души. Най-малко жители към 2020 г. имат селата: Сухоземен (143), Главатар (179) и 

Отец Паисиево (192), които все още не застрашени от пълно обезлюдяване. 

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 209 души 

на година, като през 2014 г. е минус 189, а през 2020 г. - минус 202. Тенденциите на 

ниска раждаемост и висока смъртност са трайни. Механичният прираст на населението 

в общината е положителен, като през 2020 г. достига +741 човека. Кризата с 

коронавирусът COVID 19 оказва положително влияние върху миграционните процеси 

и регистрираният механичен прираст през 2020 г. е плюс 247. Общо в резултат на 

естествен и механичен прираст населението в общината през 2020 г. се е увеличило с 

539 души.  

Образователната система в общината е добре организирана и материално 

обезпечена. Броят на учениците в училищата и на децата в детските градини намалява, 

но с темпове по-бавни от средните за страната. 

Населението е добре обезпечено със здравни и лечебни заведения, медицинско 

оборудване и персонал, но средната възраст на кадрите е около и над пенсионната и 

трябва да се вземат мерки за привличане на млади специалисти.  

В общината се предлагат разнообразни и качествени социални дейности и услуги, 

които отговарят на потребностите на населението.  

Равнището на безработица в община Калояново през първата година от новия 

програмен период – 2021 г. намалява значително в сравнение с 2020 г. 

Средногодишният брой на регистрираните безработни лица към 2021 г. е 185 (с 37% по-

малко спрямо 2020 г.). Безработицата през 2021 г. е 4,64% - по-висока от средните 

стойности за област  Пловдив (4,0%) и по-ниска от тази за страната (4,8%). Равнището 

на безработица през 2021 г. достига най-ниските си нива за последните 10 години.  

През 2021 г. икономическото развитие на общината се подобрява спрямо 

предходните години, въпреки неблагоприятните макроикономически условия, ковид 

кризата, инфлация, общо поскъпване на живота и политически фактори. Повишават  

се стойностите на основните показатели на отчетените нефинансови предприятия.  

През отчетната година отчитаме ръст на социалните и здравни разходи - за 

ограничаване на заболеваемостта от ковид, помощи за здравната система, за 

насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес и социална подкрепа в защита на най-

уязвимите групи.  

Въпреки трудностите през 2021 година и негативното влияние на пандемията, 

социално-икономическите и  политически фактори Община Калояново се справя 

успешно и успява да реализира част от планираните в ПИРО проекти и дейности.      
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II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА 

НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Таблица 24: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

ПИРО на община Калояново към 2021 г. по индикатори за наблюдение 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчетна 

стойност 

2021 

Приоритет 1 - Стимулиране конкурентните позиции на икономиката в общината, устойчив, 

иновативен и интелигентен растеж, базиран на местните ресури, подобряване на бизнес средата 

и насърчаване на предприемачеството 

Мярка 1.1  

Стимулиране на 

предприемачеството, 

инвестициите и 

иновациите 

Нефинансови предприятия  брой 380 366 

Новосъздадени МСП за 

преработка на местни суровини 

(месо, мляко, плодове, 

зеленчуци, дървесина и др.) 

брой 3 1 

Участие на общината в 

инвестиционни инициативи 

(бизнес форуми, панаири и др.)  

брой 5 1 

Привлечени инвестиции в 

предприятия в общината 
хил. лева 10000 990 

Мярка 1.2  

Развитие на модерно, 

устойчиво и 

диверсифицирано 

селско стопанство  

Обработвана земеделска земя дка 190000 209883 

Създадени нови трайни 

насаждения 
дка 1000 300 

Подпомогнати нови и 

модернизирани земеделски 

стопанства 

брой 20 7 

Мярка 1.3  

Устойчиво управление 

на горските ресурси  

Новозалесени горски територии дка 100 0 

Мярка 1.4  

Развитие на туризма 

като индустрия, 

базирана на 

специфичните местни 

ресурси, природни и 

културни 

забележителности  

Места за настаняване и 

средства за подслон 
брой 6 4 

Леглова база в места за 

настаняване и средства за 

подслон 

брой 300 268 

Създадени нови туристически 

атракции 
брой 2 0 

Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста околна 

среда, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска 

Мярка 2.1  

Насърчаване на 

мерките за енергийна 

ефективност и 

намаляване на 

емисиите парникови 

газове 

Обществени сгради с мерки за 

енергийна ефективност 
брой 3 2 

Жилищни сгради с мерки за 

енергийна ефективност 
брой 5 5 

Мярка 2.2  

Насърчаване на 

прехода към кръгова 

икономика 

Подкрепени предприятия, 

въвели НИРД, иновации и 

щадящи околната среда 

технологии в производствения 

си процес 

брой 1 4 
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Мярка 2.3  

Опазване на околната 

среда и борба с 

климатичните 

промени 

Реализирани проекти за 

опазване и подобряване на 

околната среда 

брой 3 - 

Проведени акции за почистване 

и залесяване 
брой 7 1 

Мярка 2.4  

Устойчиво управление 

на отпадъците  

Системи за разделно събиране, 

рециклиране, оползотворяване 

и повторна употреба на 

различни потоци отпадъци 

(опаковки, строителни, зелени и 

биоразградими и др.) 

брой 3 2 

Приоритет 3 - Демографски подем, добро образование, професионално развитие и нови знания 

за успешна реализация, заетост и висок жизнен стандарт 

Мярка 3.1  

Демографски подем, 

насърчаване на 

раждаемостта, 

привличане на млади 

хора за работа и живот 

в общината 

Население на общината брой 10450 11057 

Деца в детските градини  брой 270 312 

Ученици в училищата  брой 480 474 

Мярка 3.2 

Подобряване на  

образованието и 

модернизация на 

образователната 

инфраструктура 

Подобрени сгради на 

образователната 

инфраструктура 

брой 3 3 

Училища с внедрени/работещи 

съвременни системи/среди за 

образование – дуално обучение, 

дигитализация на учебни 

програми, STEM и др. 

брой 1 1 

Мярка 3.3 

Подобряване на 

условията за спорт и 

развитие на младежки 

дейности 

Ремонтирани спортни обекти и 

съоръжения 
брой 5 2 

Организирани спортни 

състезания, турнири и 

шампионати с регионално, 

национално и/или 

международно значение 

брой 10 - 

Мярка 3.4 

Създаване на 

разнообразни и 

гъвкави възможности 

за професионална 

реализация, 

подобряване на 

заетостта и 

квалификацията на 

работната сила 

Лица, преминали обучение за 

нови професии и квалификация 
брой 50 10 

Разкрити работни места за 

нуждите на хора с увреждания, 

роми и продължително 

безработни 

брой 10 42 

Приоритет 4 - Електронно управление, администрация близо до гражданите и предоставяне на 

качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги 

Мярка 4.1 

Подобряване на 

достъпа до електронни 

административни 

услуги 

Създадени "онлайн" 

административни услуги 
брой 3 3 

Мярка 4.2 

Развитие на 

административния 

капацитет и 

Общински служители 

преминали курсове и обучения 
брой 20 10 
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управление на 

общинската 

собственост в услуга 

на гражданите и 

бизнеса 

Мярка 4.3 

Подобряване на 

достъпа до здравното 

обслужване на 

населението и 

развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването 

Подобрени сгради на здравната 

инфраструктура 
брой 1 0 

Мярка 4.4 

Развитие на 

социалните услуги и 

подобряване на 

социалната 

инфраструктура  

Подобрени сгради на 

социалната инфраструктура 
брой 2 0 

Предоставяни социални услуги брой 5 5 

Лица, подпомагани със 

социални помощи 
брой 200 200 

Мярка 4.5 

Развитие на културата 

и обновяване на 

културната 

инфраструктура 

Подобрени сгради на 

културната инфраструктура 
брой 2 0 

Организирани културни 

събития (фестивали, 

традиционни празници, 

чествания и др.) 

брой 10 5 

Приоритет 5 – Подобряване на инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите, 

цифровизация за достъпност и интегрирано развитие на всички видове територии 

Мярка 5.1 

Подобряване на 

транспортната 

достъпност и 

свързаност 

Рехабилитирани пътища км 10 10 

Подобрена улична мрежа  км 100 8 

Мярка 5.2 

Обновяване и 

изграждане на 

водопроводни и 

канализационни 

мрежи  

Обновени водопроводни мрежи км 50 1 

Изградена нова канализационна 

мрежа 
км 50 0 

Модернизирани/Изградени 

нови ПСОВ  
брой 1 0 

Мярка 5.3 

Развитие на 

енергийната 

инфраструктура и 

ВЕИ 

Реализирани проекти за 

производство на енергия от 

ВЕИ 

брой 3 0 

Мярка 5.4 

Цифрова свързност и 

телекомуникации 

Население, ползващо 

широколентов достъп до 

Интернет  

% 90 90 

Мярка 5.5 

Интегрирано 

териториално развитие 

и подобряване на 

жизнената среда  

Реализирани проекти за 

благоустрояване на населените 

места 

брой 5 4 

Реализирани проекти в 

междуобщинско 

сътрудничество 

брой 2 0 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Отчетна 

стойност 

2021 

Стратегическа цел 1 Изградена/Обновена брой 0 1 0 
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бизнес зона 

Стратегическа цел 1 Равнище на безработица  % 5,79 5,5 4,64 

Стратегическа цел 1 

Дял на средната годишна 

работна заплата от тази в 

областта 

% 87 90 95 

Стратегическа цел 1 
Нефинансови предприятия 

на 1000 д. от населението 
брой 35 40 33 

Стратегическа цел 1 

Произведена продукция в 

нефинансовите 

предприятия 

хил.лв. 122113 130000 128357 

Стратегическа цел 1 

Нетни приходи от 

продажби на 

предприятията  

хил.лв. 153576 160000 195817 

Стратегическа цел 1 
Печалби на нефинансовите 

предприятия 
хил.лв. 19179 22000 24193 

Стратегическа цел 1 
ДМА в нефинансовия 

сектор 
хил. лв 85861 90000 71777 

Стратегическа цел 1 

Нови електронни услуги в 

общинската 

администрация в помощ на 

предприемачеството  

брой 0 3 3 

Стратегическа цел 1 Земеделски производители брой 382 400 350 

Стратегическа цел 1 
Места за подслон и 

настаняване 
брой 4 6 4 

Стратегическа цел 1 
Леглова база в местата за 

настаняване  
брой 268 300 268 

Стратегическа цел 2 
Естествен прираст на 

населението 
брой -185 -150 -202 

Стратегическа цел 2 
Механичен прираст на 

населението 
брой +44 +50 +741 

Стратегическа цел 2 Население на 1 лекар брой 1168 1100 1580 

Стратегическа цел 2 
Население на 1 лекар по 

дентална медицина 
брой 1502 1450 1580 

Стратегическа цел 2 

Реставрирани, 

консервирани и 

експонирани за туристи 

обекти на културно-

историческото наследство 

брой 0 1 0 

Стратегическа цел 3 

Реновирани и 

благоустроени публични 

пространства (паркове и 

градинки) 

брой 0 3 4 

Стратегическа цел 3 

Новоизградени/реновирани 

детски площадки и 

спортни съоръжения 

брой 0 3 2 

Стратегическа цел 3 
Жители с подобрено 

водоснабдяване 
брой 0 5686 1412 

Стратегическа цел 3 

Жители с подобрено 

третиране на отпадъчните 

води 

брой 0 5110 0 

Стратегическа цел 3 
Депонирани битови 

отпадъци 
тона 3989 3500 ??? 

Данните в Таблица 24 представят оценката за постигнатия напредък в изпълнението на 

ПИРО на община Калояново като всеки от изброените индикатори допринася за постигане на 

определена стратегическа цел и приоритет на плана. Индикаторите се отчитат като са 
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съпоставени данните от ПИРО към края на 2020 г. с тези към края на 2021 г. Някои 

показатели, за които няма изменение, не могат да бъдат отчетени на годишна база или няма 

данни са със същите стойности като тези в плана или не е отразена информация. 

Резултатите от оценката показват, че населението на общината се увеличава. Трайните 

тенденции на отрицателен естествен прираст (ниска раждаемост и висока смъртност) се 

запазват и това води до застаряване на населението и влошаване на възрастовата структура. 

Механичният прираст е положителен и стойността на показателя значително се подобрява 

спрямо предходните години. Броят на учениците в местните училища намалява спрямо 2020 

г., но на децата в детските градини се увеличава. В същото време в общината се предоставят 

разнообразни и качествени социални услуги. Културният и спортния календар са наситени 

със събития, при спазване на мерките за безопасност и ограниченията на пандемията. Данните 

за тези индикатори показват добър напредък на годишна база в постигането на 

Стратегическа цел 2 на ПИРО: Демографски подем, насърчаване на образованието, 

социалното включване, духовно развитие, съхранени традиции и културно наследство. 

През 2021 г. безработицата в общината намалява спрямо 2020 г., а средната годишна 

работна заплата се увеличава, но в процентно отношение е по-ниска от средните 

възнаграждения в област Пловдив. Кризата с пандемията от коронавирус се отразява 

негативно на местната икономика. Въпреки това финансовите резултати от дейността на 

фирмите се подобряват и повишават спрямо предходните години. За съжаление към момента 

на изготвяне на настоящия годишен доклад, няма официална статистика за състоянието на 

икономиката през 2021 г. и все още не е отчетен в пълен обем ефектът от пандемията върху 

местния бизнес и най – вече върху туризма. Инфлацията и високите цени на горивата също 

оказват негативно влияние. Обобщено през 2021 г. отчитаме задоволителен напредък в 

постигане на Стратегическа цел 1 на ПИРО: Ускорено икономическо развитие, чрез 

ефективно използване на ресурсите и местния потенциал, привличане на инвестиции, 

иновации и нови технологии за повишаване на конкурентоспособността. 

Анализът на индикаторите, съотносими към Стратегическа цел 3: Интегрирано 

териториално развитие и намаляване на неравенствата, чрез комплексно подобряване на 

транспортната и цифрова свързаност и достъпност, обновяване на инфраструктурите, 

енергийна ефективност и опазване на околната среда, показва най-добър напредък през 

отчетната година. За това допринасят дейностите по подобряване на пътната и уличната 

мрежа, обновяване на водопроводи, ремонт на обществени сгради, облагородяване на 

обществени площи, паркове, детски, спортни площадки и други. 

ИЗВОДИ:  

Годишният мониторинг на ПИРО на база индикатори показва леко увеличаване 

на населението, обновяване на инфраструктурите, устойчиво развитие на селското 

стопанство, намаляване на безработицата, ръст на средната работна заплата и други 

положителни въздействия. Кризата с коронавирусът COVID 19 продължава да поставя 

на сериозни изпитания икономиката, здравната и социалната система в общината.  

Въпреки това финансовите резултати на местните предприятия се подобряват. Високата 

инфлация и скока на цените на енергоносителите се отразяват негативно на местния 

бизнес, но ефекта им ще бъде отчетен в края на 2022 година. Остават нерешени 

демографските проблеми, породени от ниска раждаемост, висока смъртност и 

застаряване.  

Отчитайки резултатите за първата година на действие на ПИРО на база 

индикатори можем да дадем добра обща оценка на изпълнението, въпреки пандемията, 

извънредните разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка и 

задълбочаваща се икономическа и финансова криза. 
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Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите цели в плана и 

показват, че най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи изпълнението 

на Стратегическа цел 3: Интегрирано териториално развитие и намаляване на 

неравенствата, чрез комплексно подобряване на транспортната и цифрова свързаност и 

достъпност, обновяване на инфраструктурите, енергийна ефективност и опазване на 

околната среда. На второ място се нарежда Стратегическа цел 1: Ускорено 

икономическо развитие, чрез ефективно използване на ресурсите и туристическия 

потенциал, привличане на инвестиции, иновации и нови технологии за повишаване на 

конкурентоспособността. Най-незадоволителни са резултатите за индикаторите, 

оценяващи напредъка по Стратегическа цел 2: Демографски подем, насърчаване на 

образованието, социалното включване, духовно развитие, съхранени традиции и 

културно наследство. 

 

III. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

 
Таблица 25: Справка за изпълнени проекти и дейностите в община Калояново през 2021 г. 

№ 

по 

ред 

Приоритет, Специфична цел, 

Мярка, Проект/Дейност 

Обща 

стойност 

лева 

Период на 

изпълнение 

Източник на 

средства – 

програма, фонд, 

бюджет            

(собствен 

финансов принос 

в %) 

Резултати 

 

ПРИОРИТЕТ 1: 

Стимулиране конкурентните 

позиции на икономиката в 

общината, устойчив, 

иновативен и интелигентен 

растеж, базиран на местните 

ресури, подобряване на 

бизнес средата и 

насърчаване на 

предприемачеството 

3488277    

 
Мярка 1.1. Стимулиране на 

предприемачеството, 

инвестициите и иновациите 

2283455    

1 Подобряване на 

производствения капацитет и 

експортния потенциал на ЕТ 

"Мота 6 Лаборатори - Стоянка 

Роганска" 

382264 2020-2021 Оперативна 

програма 

„Иновации и 

конкурентоспособн

ост“ 

2014-2020 

Увеличаване на 

производствения капацитет 

и експортния потенциал 

2 Закупуване на машини и 

инструментална екипировка за 

производство на 

специализирани пластмасови 

изделия във „Ж В Електрик“ 

ООД, с.Черноземен 

771776 2020-2022 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Модернизиране и 

разнообразяване на 

производството на 

специализирани 

пластмасови изделия за 

влагане в електротехниката 

3 Цех за производство на 

метални изделия на фирма 

782399 2020-2022 Програма за 

развитие на 

Оборудване на цех за 

производство на изделия от 

http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
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„Терауайн Черноземен“ ЕООД селските райони 

2014-2020 

метал и метални детайли. 

4 Изграждане на цех за 

производство на детайли от 

цветни метали в с.Ръжево 

Конаре и закупуване на 

технологично оборудване във 

фирма „Егамет“ ЕООД 

347016 2020-2023 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Подобряване дейността на 

предприятието, разкриване 

на нови и запазване на 

съществуващите работни 

места, внедряване на нови 

машини и оборудване и 

модернизиране на 

производствената база. 

 Мярка 1.2. Развитие на 

модерно, устойчиво и 

диверсифицирано селско 

стопанство 

1204822    

5 Проект „Отглеждане на 

домати - открито 

производство, зеле и 

оранжериен пипер от млад 

фермер Александър Аргиров“ 

48895 2019-2024 Мярка 6.1. от 

ПРСР 2014-2020 г. 

Увеличаване на 

икономическия размер, 

чрез увеличаване на 

обработваемите 

оранжерийни площи и 

отглеждане на нови 

култури за увеличаване на 

дохода  

6 Създаване на предприятие за 

преработка на етерично-

маслени култури 

862557 2019-2022 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Изградено предприятие за 

преработка на етерично 

маслени култури - 

производство на розово 

масло 

7 Модернизиране и разширяване 

на земеделско стопанство от 

трайни насаждения вишни, 

съобразно принципите за 

биологично земеделско 

производство в землището на 

с.Житница 

48895 2019-2024 Мярка 6.1. от 

ПРСР 2014-2020 г. 

Увеличаване 

икономическия размер на 

стопанството 

8 Развитие на жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство в землището на с. 

Житница, община Калояново, 

област Пловдив, чрез 

отглеждане на зеленчукови 

култури домати. 

48895 2019-2024 Мярка 6.1. от 

ПРСР 2014-2020 г. 

Увеличаване 

икономическия размер на 

стопанството и създаване 

на работни места 

9 Стартова помощ за млад 

земеделски стопанин в с.Дълго 

поле за отглеждане и 

създаване на трайно 

насаждение. 

48895 2019-2024 Мярка 6.1. от 

ПРСР 2014-2020 г. 

Увеличаване 

икономическия размер на 

стопанството. 

10 Отглеждане на трайни 

насаждения от череши и 

създаване на нови трайни 

насаждения от череши на млад 

фермер Десислава Юнакова 

48895 2019-2024 Мярка 6.1. от 

ПРСР 2014-2020 г. 

Целта за развитие на 

стопанството се изразяват в 

увеличаване на 

икономическия размер, 

чрез увеличаване на 

обработваемите площи и 

създаване на нова овощна 

градина от череши 

11 Финансиране на земеделско 

стопанство на  

Милка Маркова в с. Калояново 

48895 2019-2024 Програма за 

развитие на 

селските райони 

Развитие на земеделското 

стопанство и увеличаване 

на отглежданите пчелни 

http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
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за отглеждането на 250 бр. 

пчелни семейства 

2014-2020 семейства 

12 Проект за отглеждане на 

пчелни семейства от млад 

фермер Юлиан Паралингов 

48895 2019-2024 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Развитие на земеделското 

стопанство и увеличаване 

на отглежданите пчелни 

семейства 

 

 
Мярка 1.3. Устойчиво 

управление на горските 

ресурси 

    

      

МЯРКА 1.4.   ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 2021-2027 Г. 

 Мярка 1.4. Развитие на 

туризма като индустрия, 

базирана на специфичните 

местни ресурси, природни и 

културни забележителности 

    

 Подмярка 1.4.1. 

Оползотворяване и развитие 

на местните туристически 

ресурси, чрез подобряване на 

базовата инфраструктура и 

активно предлагане на 

интегрирани 

конкурентоспособни 

туристически продукти и 

услуги 

    

      

 Подмярка 1.4.2. Развитие и 

разнообразяване на 

туристическото предлагане, 

интегрирано управление, 

маркетинг и реклама на 

дестинацията 

    

      

 ПРИОРИТЕТ 2: 

Насърчаване на зелени и 

сини инвестиции, кръгова 

икономика, чиста околна 

среда, приспособяване към 

изменението на климата, 

превенция и управление на 

риска 

    

 Мярка 2.1. Насърчаване на 

зелени и сини инвестиции, 

кръгова икономика, чиста 

околна среда, 

приспособяване към 

изменението на климата, 

превенция и управление на 

риска 

     

      

 Мярка 2.2. Насърчаване на 

прехода към кръгова 

икономика 

    

      

http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
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 Мярка 2.3. Опазване на 

околната среда и борба с 

климатичните промени 

    

      

 Мярка 2.4. Устойчиво 

управление на отпадъците 

    

      

 ПРИОРИТЕТ 3: 

Демографски подем, добро 

образование, професионално 

развитие и нови знания за 

успешна реализация, заетост 

и по-висок жизнен стандарт 

200908    

 Мярка 3.1. Демографски 

подем, насърчаване на 

раждаемостта, привличане 

на млади хора за работа и 

живот в общината 

    

      

 Мярка 3.2. Подобряване на 

образованието и 

модернизация на 

образователната 

инфраструктура 

143818    

13 Саниране на Физкултурен 

салон към ОУ "Христо 

Смирненски" с. Житница, с. 

Житница 

50213 2021 Държавен бюджет, 

Общински бюджет 

Подобряване техническото 

състояние на 

образователната 

инфраструктура в община 

Калояново 

14 Саниране покрив ДГ Първи 

юни с. Дълго поле, с. Дълго 

поле 

88980 2021 Държавен бюджет, 

Общински бюджет 

Подобряване техническото 

състояние на 

образователната 

инфраструктура в община 

Калояново 

15 Доставка и монтаж на 

комбинирано детско 

съоръжение за ДГ Валентина 

Терешкова с. Долна Махала 

4625 2021 Общински бюджет Техническо оборудване и 

обзавеждане на обекти на 

образователната 

инфраструктура 

 Мярка 3.3. Подобряване на 

условията за спорт и 

развитие на младежки 

дейности 

57090    

16 Зона за спорт и отдих УПИ Х, 

кв. 32  с. Житница - Етап I 

37660 2021 Държавен бюджет, 

Общински бюджет 

Създаване на нови обекти 

за спорт и младежки 

дейности в община 

Калояново 

17 Изграждане на детска 

площадка на ул. Ивайло с. 

Калояново, с. Калояново 

19430 2021 Общински бюджет Създаване на нови обекти 

за спорт и младежки 

дейности в община 

Калояново 

 Мярка 3.4. Създаване на 

разнообразни и гъвкави 

възможности за 

професионална реализация, 

подобряване на заетостта и 

квалификацията на 

работната сила 
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 ПРИОРИТЕТ 4: Електронно 

управление, администрация 

близо до гражданите и 

предоставяне на качествени 

и достъпни здравни, 

социални и културни услуги 

198511    

 Мярка 4.1. Подобряване на 

достъпа до електронни 

административни услуги 

    

      

 Мярка 4.2. Развитие на 

административния 

капацитет и управление на 

общинската собственост в 

услуга на гражданите и 

бизнеса 

    

      

 Мярка 4.3. Подобряване на 

достъпа до здравното 

обслужване на населението и 

развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването 

    

      

 Мярка 4.4. Развитие на 

социалните услуги и 

подобряване на социалната 

инфраструктура 

198511    

18 Патронажна грижа+ в община 

Калояново 

198511 2021-2022 ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси“ 

2014-2020 

Предоставяне на 

интегрирани социално-

здравни услуги за лица с 

увреждания и лица в риск, 

във връзка с ограничаване 

разпространението и 

преодоляване на 

последиците от COVID-19 

 Мярка 4.5. Развитие на 

културата и обновяване на 

културната инфраструктура 

    

      

 ПРИОРИТЕТ 5: 

Подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите, 

цифровизация за достъпност 

и интегрирано развитие на 

всички видове територии 

3943238    

 Мярка 5.1. Подобряване на 

транспортната достъпност и 

свързаност  

3846093    

19 Проект "Реконструкция и 

рехабилитация на 

съществуващи общински 

пътища, съоръжения и 

принадлежности към тях на 

  3558903 2020-2021 Програма за 

развитие на 

селските райони 

2014-2020 

Подобрено състояние на 

общинска пътна мрежа. 

Реконструкция на пътища  

PDV-2055, 2056 и 2059 
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територията на община 

Калояново“ 

20 Възстановяване на тротоари по 

ул. 1-ва с. Дълго поле, с. Дълго 

поле 

7200 2021 Общински бюджет Подобряване техническото 

състояние на уличната 

мрежа в населените места 

21 Асфалтиране ул. 21 с. 

Житница от о.т. 187 до о.т. 

162, с. Житница 

23953 2021 Общински бюджет Подобряване техническото 

състояние на уличната 

мрежа в населените места 

22 Асфалтиране на ул.7-ма 

с.Дълго поле от о.т.119 до о.т. 

123, с. Дълго поле 

23651 2021 Общински бюджет Подобряване техническото 

състояние на уличната 

мрежа в населените места 

23 СМР на ул. 24-та с. Дълго поле 

- етап II, с. Дълго поле 

61191 2021 Държавен бюджет, 

Общински бюджет 

Подобряване техническото 

състояние на уличната 

мрежа в населените места 

24 СМР по ул. Ралица с. 

Калояново от о. т. 9 до о. т. 

260, с. Калоянов 

171195 2021 Държавен бюджет, 

Общински бюджет 

Подобряване техническото 

състояние на уличната 

мрежа в населените места 

 Мярка 5.2. Обновяване и 

изграждане на водопроводни 

и канализационни мрежи  

63695    

25 Изкопни и възстановителни 

работи водопровод по ул. 4-та 

и ул. 9-та с. Житница 

29999 2021 Държавен бюджет, 

Общински бюджет 

Подобряване техническото 

състояние на 

водоснабдителната мрежа в 

населените места на 

община Калояново 

26 Дъждовна канализация от ул. 

Цар Калоян о. т. 295 до 

кръстовище на ул. Баба Тонка 

и ул. Иван Вазов о. т. 145 с. 

Калояново 

33696 2021 Държавен бюджет, 

Общински бюджет 

Подобряване техническото 

състояние на 

канализационните мрежи в 

населените места на 

община Калояново 

 Мярка 5.3. Развитие на 

енергийната 

инфраструктура и ВЕИ 

    

 Мярка 5.4. Цифрова 

свързаност и 

телекомуникации 

    

 Мярка 5.5. Интегрирано 

териториално развитие и 

подобряване на жизнената 

среда  

33450    

27 Изграждане на поливна 

система в парка на с. Ръжево 

Конаре 

10741 2021 Общински бюджет Благоустрояване на 

обществени площи в 

населените места 

28 Зона за отдих с Главатар, с. 

Главатар 

8708 2021 ПУДООС Благоустрояване на 

обществени площи в 

населените места 

29 Зона за отдих с. Иван Вазово, 

с. Иван Вазово 

7524 2021 ПУДООС Благоустрояване на 

обществени площи в 

населените места 

30 Зона за отдих с. Отец 

Паисиево, с. Отец Паисиево 

6477 2021 ПУДООС, 

Общински бюджет 

Благоустрояване на 

обществени площи в 

населените места 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 7 830 934 
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Обобщената справка показва, че за отчетната 2021 г. на територията на община 

Калояново са изпълнени 30 проекти и дейности на обща стойност 7 830 934 лева.  

За постигане на заложените цели и мерки в ПИРО през годината най-съществен 

принос има Община Калояново, която е привлякла най-много средства от европейските 

фондове. Местният бизнес също работи много активно и съдейства за изпълнението на плана. 

Общината няма съвместни проекти с бизнеса и публично-частни партньорства. Не са 

реализирани проекти с други български общини в условия на междуобщинско 

сътрудничество. За изпълнението на Плана за интегрирано развитие през годината са 

допринесли и проектите на местните училища, социални и културни институции и други. 

Изпълнение на Приоритет 1: Стимулиране конкурентните позиции на 

икономиката в общината, устойчив, иновативен и интелигентен растеж, базиран на 

местните ресури, подобряване на бизнес средата и насърчаване на предприемачеството 

През 2021 г. по Приоритет 1 има 12 изпълнени проекта и дейности за 3 488 277 лева.  

По Мярка 1.1: Стимулиране на предприемачеството, инвестициите и иновациите, 

са реализирани 4 проекта за 2 283 455 лева.  

По Мярка 1.2: Развитие на модерно, устойчиво и диверсифицирано селско 

стопанство, са изпълнени 8 проекта на стойност 1 204 822 лева. 

По Мярка 1.3: Устойчиво управление на горските ресурси, няма изпълнени 

проекти и дейности през отчетната 2021 година. 

По Мярка 1.4: Развитие на туризма като водеща индустрия, базирана на 

специфичните местни ресурси, уникалните природни и културни забележителности 
няма изпълнени проекти и дейности през отчетната 2021 година. 

 

Изпълнение на Приоритет 2: Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова 

икономика, чиста околна среда, приспособяване към изменението на климата, 

превенция и управление на риска 

 През 2021 г. по Приоритет 2 няма реализирани проекти и дейности през отчетната 

година. Причината е, че все още не са стартирали възможностите за финансиране по 

т.нар. „зелена сделка“, по Националния план за възстановяване и устойчивост и 

оперативните програми за програмен период 2021-2027 г. 

По Мярка 2.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване 

на емисиите парникови газове, няма изпълнени проекти и дейности през отчетната година. 

По Мярка 2.2. Насърчаване на прехода към кръгова икономика, няма изпълнени 

проекти и дейности през отчетната година. 

По Мярка 2.3. Опазване на околната среда и борба с климатичните промени, няма 

изпълнени проекти и дейности през отчетната година. 

По Мярка 2.4. Устойчиво управление на отпадъците, няма изпълнени проекти и 

дейности през отчетната година. 

Изпълнение на Приоритет 3: Демографски подем, добро образование, 

професионално развитие и нови знания за успешна реализация, заетост и по-висок 

жизнен стандарт  

През 2021 г. по Приоритет 3 са изпълнени 5 проекта на стойност 200 908 лева. 
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По Мярка 3.1: Демографски подем, насърчаване на раждаемостта, привличане на 

млади хора за работа и живот в общината, няма изпълнени проекти и дейности през 

отчетната година. 

По Мярка 3.2: Подобряване на образованието и модернизация на образователната 

инфраструктура, са изпълнени 3 проекта на стойност 143 818 лева. 

По Мярка 3.3: Подобряване на условията за спорт и развитие на младежки 

дейности, отчитаме 2 проекта за 57 090 лева 

По Мярка 3.4: Създаване на разнообразни и гъвкави възможности за 

професионална реализация, подобряване на заетостта и квалификацията на работната 

сила, няма изпълнени проекти и дейности през отчетната година. 

 

Изпълнение на Приоритет 4: Електронно управление, администрация близо до 

гражданите и предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни 

услуги  
През 2021 г. по Приоритет 4 е изпълнен само 1 проект на обща стойност 198 511 

лева 

По Мярка 4.1: Подобряване на достъпа до електронни административни услуги, 

няма изпълнени проекти през отчетната година.  

По Мярка 4.2: Развитие на административния капацитет и управление на 

общинската собственост в услуга на гражданите и бизнеса, няма изпълнени проекти и 

дейности през отчетната година. 

По Мярка 4.3: Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението и 

развитие на инфраструктурата на здравеопазването, няма изпълнени проекти и дейности 

през отчетната година. 

По Мярка 4.4: Развитие на социалните услуги и подобряване на социалната 

инфраструктура, е реализиран 1 проект на стойност 198 511 лева. 

По Мярка 4.5: Развитие на културата и обновяване на културната 

инфраструктура, няма изпълнени проекти и дейности. 

 

Изпълнение на Приоритет 5: Подобряване на инфраструктурата, мобилността, 

телекомуникациите, цифровизация за достъпност и интегрирано развитие на всички 

видове територии 

 През 2021 г. по Приоритет 5 са изпълнени 12 проекта за 3 943 238 лева.  

По Мярка 5.1: Подобряване на транспортната достъпност и свързаност, са 

реализирани 6 проекти и дейности на обща стойност 3 846 093 лева. 

По Мярка 5.2: Обновяване и изграждане на водопроводни и канализационни 

мрежи, отчитаме 2 изпълнени проекти и дейности на стойност 63 695 лева 

По Мярка 5.3: Развитие на енергийната инфраструктура и ВЕИ, няма изпълнени 

проекти и дейности през отчетната година. 

По Мярка 5.4: Цифрова свързаност и телекомуникации, няма изпълнени проекти и 

дейности през отчетната година. 

По Мярка 5.5: Интегрирано териториално развитие и подобряване на жизнената 

среда, отчитаме 4 проекта за 33 450 лева. 

ИЗВОДИ:  

Най-успешен през отчетната година по техническо и финансово изпълнение е 

Приоритет 5 „Подобряване на инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите, 

цифровизация за достъпност и интегрирано развитие на всички видове територии“ с 

42,86% техническо и 11,20% финансово изпълнение. 
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На второ място е Приоритет 1 „Стимулиране конкурентните позиции на 

икономиката в общината, устойчив, иновативен и интелигентен растеж, базиран на 

местните ресури, подобряване на бизнес средата и насърчаване на предприемачеството“ 

– 35,29% техническо и 12,38% финансово изпълнение.  

Трети е Приоритет 3 „Демографски подем, добро образование, професионално 

развитие и нови знания за успешна реализация, заетост и висок жизнен стандарт“ с 

22,73% техническо и 3,54% финансово изпълнение.  

Четвърти е Приоритет 4 „Електронно управление, администрация близо до 

гражданите и предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни 

услуги “ с 4,76% техническо и 3,97% финансово изпълнение. 

Най-незадоволително изпълнение през 2021 г. отчитаме по Приоритет 2 

„Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста околна среда, 

приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска”, 

където нямаме отчетени проекти и дейности.  

В Индикативната финансова таблица към ПИРО на община Калояново 2021-2027 

г. за петте основни приоритета са заложени 121 проекти и дейности на обща стойност 79 

974 хиляди лева. За календарната 2021 г. са изпълнени 30 проекти и дейности на обща 

стойност 7 831 хиляди лева.  

Изводът е, че приключените през 2021 г. проекти и дейности са допринесли за 

24,79% техническо и 9,79% финансово изпълнение на Плана за интегрирано развитие 

на община Калояново, което е добър напредък за първата година от прилагане на 

стратегическия документ, предвид наложените ограничения от пандемията и забавяне 

на финансиране от европейските фондове за новия програмен период. 

 

IV. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни 

Предмет на наблюдение на ПИРО е изпълнението на целите и приоритетите, заложени 

в плана, както и действията на местната власт и администрация, организациите, бизнес 

структурите, физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на документа. 

Мерките за наблюдение и механизмите за събиране, обработване и анализ на данни са 

заложени в самия План за интегрирано развитие на община Калояново за периода 2021-2027 

г. и се спазват и изпълняват ежегодно във връзка с отчитане на напредъка по цели и 

приоритети. 

Орган на наблюдение на ПИРО е Общинския съвет. 

Функциите по наблюдението на ПИРО включват: 

 Наблюдение на изпълнението на ПИРО въз основа на определените 

макроикономически индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към целите на 

европейската политика за сближаване през периода 2021-2027 г., глобалните 

екологични индикатори, целите на Националната програма за развитие „България 

2030“ и другите специфични количествени индикатори по отношение на реализацията 

на целите, приоритетите и мерките за регионално развитие;  

 Координация на дейностите по наблюдението на ПИРО със заинтересуваните органи, 

организации, физически и юридически лица; 
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 Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за 

изпълнението на ПИРО; 

 Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване 

на конкретни указания за преодоляването им; 

 Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност 

при изпълнението на ПИРО. 

Системата за наблюдение на ПИРО включва следните основни компоненти:  

 Системата от индикатори за наблюдение – отчетени по-горе, отразяващи специфичния 

характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-икономическото 

състояние, развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в 

контекста на устойчивото регионално развитие; 

 Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информацията - наблюдението на изпълнението на ПИРО се осъществява на основата 

на данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, АЗ, АУЕР, ИАОС, РИОСВ, РЗИ И ДР., 

както и на основата на данни от други надеждни национални, регионални и местни 

източници на информация. При извършването на специфични тематични наблюдения 

и оценки ще се включат и резултати от анкетни проучвания за мнението и 

настроенията на населението, живеещо в общините на района.  

 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ПИРО се 

осигурява от бюджета на Община Калояново. 

 Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на  

плановете за интегрирано развитие и програмите за тяхната реализация.  

 Местните власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират такива на 

социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в техните 

планови документи.  

 Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния 

сектор активно участват в процеса на разработване на ПИРО и наблюдение 

изпълнението на плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за 

изпълнението на плана. Тази група от участници ще бъде пряко включена и в 

реализацията на проекти и дейности, основно насочени към подобряване на средата за 

живот и развитие.   

Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на информация.  
За изпълнението на ПИРО се извършват междинна и последваща оценка. Оценката 

предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на 

управлението механизми на контрол, чрез информация за разходите и за резултатите, 

подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на 

регионалния план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и 

приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от 

планираните дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на 

прилагане на плана и да насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката 

общественост. 

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в изготвени редовни Годишни 

доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в 

частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на 

национално, регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и 

приоритетите на ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети 
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от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана; 

заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. Годишните 

доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват информация за изготвяне на 

междинната и последващата оценка.   

По решение на органа за наблюдение – Общинския съвет,  или по искане на Кмета 

могат да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по 

определена тема или специфичен проблем.  

Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на 

действие на документа за стратегическо планиране и включва: оценка на първоначалните 

резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация 

на съответния документ. На база на междинната оценка е възможно да се инициира 

актуализация на ПИРО, за да се направят необходимите корекции в документа и да се 

предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се 

отговори на нуждите на района.  

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на 

периода на действие на регионалния план за развитие и дава представа за степента на 

цялостното изпълнение на плана. Целта на този вид оценка е да се види доколко, дори след 

предприетите мерки в резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са 

изпълнени и е достигнато очакваното развитие. На база на тази оценка могат да се направят 

основни изводи и констатации за всеки от етапите на регионалното развитие в съответния 

район.  

Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на целите и 

устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално развитие. Резултатите от последващата оценка се вземат предвид 

при разработването/актуализацията на плана за следващия период на планиране.  

 Междинната и последващата оценка на плана за интегрирано развитие се внасят за 

обсъждане и одобрение в Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  

 През периода на действие на плана за интегрирано развитие могат да се извършват 

допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за 

управление на регионалното развитие. 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 

интегрирано развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на 

тези проблеми 

Водещи проблеми при прилагане на ПИРО на община Калояново през първата година 

на неговото действие – 2021 г. са предимно от глобално, европейско и национално ниво и са 

извън компетенциите и възможностите за въздействие на местната власт. Такива са 

споменатите вече в настоящия доклад проблеми: продължаваща пандемия от коронавирус и 

свързаните с това ограничения и извънредни разходи, високата инфлация, цената на 

енергоносителите, които поставят сериозни изпитания пред общинския бюджет. Проблеми са 

създадени и от политическите кризи в управлението на страната и забавянето на Националния 

план за възстановяване и устойчивост, който следваше да компенсира в известна степен 

последиците от пандемията. Все още не са стартирали и процедурите за финансиране на 

проекти и дейности по оперативните програми за периода 2021-2027 г. Стратегическият план 

за развитие на земеделието и селските райони 2022-2027 г. все още не е готов и това ще 

забави значително инвестициите в селското стопанство през следващите години. 
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При изготвяне на настоящия доклад беше отчетен проблем с липсата на актуална 

статистическа информация за 2021 г., необходима за социално-икономическия анализ. 

Проблем, също така, е че в по-голямата си част, предоставяната информация от НСИ е на 

ниво област, а не община. В този смисъл, докладът не може да даде конкретни показатели за 

изтеклата година по някой от индикаторите, свързани с БВП, доходи и разходи на 

домакинствата и някой данни за развитието на местната икономика. Регистрирана е също 

така, обвързаност на информацията, предоставяна от други институции, с тази на НСИ, което 

също води до предоставяне на данни, изчислени на база показатели от предходна на 

отчетната година. 

В голяма част от случаите, особено при реализацията на „меките” мерки, е 

изключително трудно да бъде измерено тяхното финансово изражение. Следва коректно да се 

прецизират вида на индикаторите и начина на изчисляване на напредъка по стратегически 

цели и приоритети.  

Друг проблем е, че в процеса на отчитане, трудно се събира информация за 

проекти/дейности и инвестиции на бизнеса и външни за Общинска администрация – 

Калояново институции. Някой от тях не предоставят данни за проектите и размера на 

вложените средства или се позовават на конфиденциалност в случаите на частни инициативи 

и инвестиции. Това изкривява информацията в отчета за напредъка, свързан с 

икономическото развитие на общината, иновациите и конкурентоспособността. 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие 

За осигуряване на информация, публичност, отчетност и прозрачност относно 

изпълнението на ПИРО, постигнатите резултати и използваните финансови ресурси по 

програмата за неговата реализация, в плана е заложен специален Комуникационният 

механизъм.  

Принципът на партньорство и сътрудничество с представителите на различните групи 

заинтересовани страни следва да се прилага в рамките на целия процес на изпълнение на 

плана до неговото финално отчитане с последваща оценка.  

Обществеността следва да бъде информирана за начина на изпълнение на мерките от 

програмата за реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са били изразходвани 

финансовите ресурси, с които е било обезпечено изпълнението на програмата за реализация 

на ПИРО. Гражданите имат възможност да участват в изпълнението на плана като партньори 

на администрацията или чрез реализацията на техни частни бизнес и социални проекти  

Комуникационният механизъм предвижда мерки за публичност, комуникация, 

информация и включване на заинтересованите страни и партньорите в процесите на 

изпълнение, отчитане и актуализация на ПИРО. 

Предвиждат се следните мерки: 

1. Ежегодна комуникация по електронна поща с представителите на заинтересованите 

страни и партньорите за получаване на обратна връзка и информация за техните проекти, 

дейности и инвестиции през годината, допринасящи за изпълнението на ПИРО; 

2. Ежегодно публикуване на годишните отчетни доклади за наблюдение изпълнението на 

ПИРО; 

3. Провеждане на годишна среща /през месец април всяка година/ с партньорите и 

заинтересованите страни за представяне и обсъждане на Годишния отчетен доклад за 

наблюдение изпълнението на ПИРО; 

4. Публикуване на сайта на Общината и обсъждане с партньорите и заинтересованите страни 

на доклада за междинна оценка на ПИРО; 



 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2021 Г. 

за наблюдение изпълнението на  

План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г.  

  

 

42 
 

5. Събиране на данни и информация от привлечените партньори и заинтересовани страни за 

идентифициране на нови проблеми и генериране на идеи за актуализация на ПИРО, при 

необходимост. 

Комуникационният механизъм предвижда постоянна комуникация с медиите за 

популяризиране на всички изпълнявани проекти и дейности от програмата за реализация на 

ПИРО. Журналисти ще бъдат канени на всички годишни срещи и обсъждания на докладите за 

изпълнение на ПИРО. В медиите ще се публикуват резюмета на докладите за годишна и 

междинна оценка на плана, за да се информира обществеността за постигнатия напредък в 

изпълнението му. 

 Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса 

на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на плана за интегрирано развитие 

се осъществява от Кмета на Община Калояново и Общинския съвет в съответствие с техните 

компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана се осигурява участието на 

граждани, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност. 

Местните органи на управление в община Калояново се стремят да осигурят условия 

за: 

 Периодични срещи между заинтересованите страни; 

 Участие в съвместни проекти; 

 Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на 

изпълнението на плана за интегрирано развитие; 

 Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране на 

основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране на 

местните ресурси; 

 Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански 

групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика; 

 Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет за  

предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на плана за 

интегрирано развитие; 

 За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър 

информационен поток Община Калояново използвани следните инструменти:  

 Публикации на електронната страница на Общината;  

 Плакати, брошури, пресконференции и други за популяризиране на изпълняваните 

проекти и дейности;  

 Информационни срещи и др. 

 Годишните доклади за наблюдение на изпълнението и ПИРО 2021-2027 г. са публично 

достъпни на интернет страницата на Община Калояново - http://www.kaloyanovo.org/.   

 
 4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на план за интегрирано 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината 

Планът за интегрирано развитие е основен управленски инструмент, който подчинява 

всички останали документи за секторно развитие, но притежава една особеност – разположен 

е в по-голяма времева амплитуда /7 години/, по отношение на цялостния планов процес. Тази 

специфика произтича от факта, че ПИРО 2021-2027 г. осигурява приемственост и преходност 

на политиките между предходните планови периоди: (2007-2013 г.) и (2014-2020 г.), като в 

същото време наследява и обединява изпълнението на редица общински секторни стратегии, 

програми и планове, каквито са:  
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 Общинска програма за опазване на околната среда;  

 Общинска програма за управление на отпадъците; 

 Стратегия за управление на общинската собственост; 

 Ежегодна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост;  

 Стратегия за развитие на социалните услуги в община Калояново; 

 Програма за енергийна ефективност; 

 Краткосрочна и дългосрочна програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива; 

 Програми за развитие на туризма и други. 

Всички стратегически документи са в режим на периодично краткосрочно планиране и 

отчитане, предимно ежегодно, което прави връзката с Плана за интегрирано развитие 

достатъчно съдържателна, от гледна точка на интензивността на процеса и възможността за 

едновременно внасяне на съгласувани и своевременни корекции за отстраняване на 

възникнали несъответствия по отделни части и раздели. 

По отношение предприетите мерки за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени следва да се отбележи, че община Калояново не 

прави изключение от другите общини в страната и е уязвима на климатичните промени. 

Основна причина за това е остарялата и често неадекватна инфраструктура както в 

Калояново така и в останалите села от общината. Причина, също така, е слабото равнище на 

осведоменост сред широката общественост относно климатичните проблеми, причините за 

тях, елиминиране на тяхното влияние, както и превенцията. Дейностите за ограничаване и 

адаптация към изменението на климата се изразяват в ограничаване на емисиите на 

парникови газове, изграждане на екологосъобразен модел на енергийно развитие. Всички 

реализирани и реализиращи се инфраструктурни проекти в общината обхващат задължително 

внедряването на енергоефективни мерки. Стъпка в тази посока е изпълнението и ежегодното 

отчитане на Програмата за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми 

източници. На ограничаване изменението на климата са посветени и голяма част от мерките и 

дейностите, в изпълнение на Общинските програми за опазване на околната среда и 

Управление на отпадъците, които допринасят и за изпълнение на целите на ПИРО. 

5. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 

основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането, 

програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие със закона, и за 

повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за 

ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на 

партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира 

неговия успех и широка обществена подкрепа. 

Планът за интегрирано развитие е основен документ за провеждане на политиката за 

регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната 

изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на 

решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската администрация. 

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 използват ефективно. 

Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и контрол, 

наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа 

за партньорство на всички етапи на изпълнение. 
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В цялостния процес на разработване, изпълнение, актуализация, наблюдение и оценка 

на ПИРО при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на 

общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, 

социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите 

на гражданското общество в общината. 

В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро 

управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване 

на управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението 

на конкретните дейности. 

В процеса на изпълнение на ПИРО е важно създаването на нови и поддържането на 

изградените вече ефективни партньорства. Реализирането на стратегическите цели и 

приоритети следва да стане в условията на тясно взаимодействие между местните власти, 

бизнеса и НПО. Необходимо е да се използват всички възможности за съвместни проекти и 

дейности, включително в условията на междуобщинско и международно сътрудничество. 

 Предвижда се прилагането на успешни модели на партньорство за интегрирани 

териториални инвестиции между общините и бизнеса за техни съвместни инициативи. Важно 

условие е съчетаването на икономическите цели в развитието с опазването на околната среда 

и разумното използване на културното материално и нематериално наследство в общината. 

 Неправителствени организации, учебни заведения, читалища, специализирани местни 

и регионални структури и много други публични субекти попадат също в списъка на 

активните партньори по време на изпълнение на ПИРО. Участието на партньорите на всички 

нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира 

прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на плана.  

 6. Резултати от извършените оценки към края на 2021 година 

Таблица 26: Оценка на изпълнението на ПИРО на община Калояново през 2021 г.  

по приоритети и брой проекти, обекти и дейности 

Приоритет 

 

Прогнозен 

брой 

проекти 

Прогнозна 

стойност 

хил. лева 

Отчетен 

брой 

изпълнени 

проекти 

2021 г. 

Отчетна 

стойност на 

изпълненит

е проекти за 

2021 г. 

хил. лева 

Техническо 

изпълнение в 

% за 2021 г. 

Финансово 

изпълнение  

в % 

за 2021 г. 

ПРИОРИТЕТ 1 34 28168 12 3488 35,29 12,38 

ПРИОРИТЕТ 2 16 5926 0 0 0 0 

ПРИОРИТЕТ 3 22 5670 5 201 22,73 3,54 

ПРИОРИТЕТ 4 21 5010 1 199 4,76 3,97 

ПРИОРИТЕТ 5 28 35200 12 3943 42,86 11,20 

ВСИЧКО  121 79974 30 7831 24,79 9,79 

Резултатите от извършените оценки след направения подробен анализ на 

реализираните проекти и дейности и напредъка в изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на 

Община Калояново за календарната 2021 г. по приоритети са обобщени в Таблица 26. 

Данните илюстрират приноса на изпълнените проекти и дейности през годината за постигане 

на съответните приоритети на Плана за интегрирано развитие. 

Финансовото изпълнение спрямо заложеното в индикативната финансова таблица на 

ПИРО е най-добро при Приоритет 1 – 12,38%, следван от Приоритет 5 – 11,20%. 

Техническото изпълнение на база брой проекти през годината е най-успешно при Приоритет 

5 – 42,86%, следван от Приоритет 1 – 35,29% и Приоритет 3 – 22,73%.  
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ИЗВОД: 

Общото финансово изпълнение на ПИРО на община Калояново за 2021 г. е 9,79%, 

а техническото 24,79% спрямо заложеното в Програмата за реализация на плана. В края 

на годината в процес на изпълнение са още проекти и дейности, резултатите от които ще 

бъдат отчетени в годишния доклад за следващата отчетна 2022 година. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО 

Отчетната 2021 е първата година на действие и прилагане на Плана за 

интегрирано развитие на община Калояново за периода 2021-2027 г., през която са 

приключени 30 проекти и дейности на обща стойност 7 830 934 лева. 

 Въпреки трудностите и предизвикателствата, породени от продължаващата пандемия 

от COVID 19, политическата, финансова и икономическа нестабилност е реализиран 

съществен напредък в изпълнението на плана. Финансирането на повечето проекти и 

дейности през отчетната година е от европейските фондове, чрез ПРСР, Оперативните 

програми за предходния период 2014-2020 г., държавния и общинския бюджети. 

В социално-икономическите условия за развитие на община Калояново през 2021 

година не се наблюдават съществени промени спрямо предходната 2020 г.  

Наложени са мерки за ограничаване на заболеваемостта от ковид и помощи за 

здравната система, за насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес и социална подкрепа в 

защита на най-уязвимите групи. Пандемията възпрепятства провеждането на голям брой 

масови културни и спортни прояви, ограничава значително социалния живот, създава 

икономически и финансови рискове и неустойчивост. Отчитаме ръст на социалните и здравни 

разходи, спад в броя на нощувките и туристо-потока. За първи път от няколко години през 

2020 г. е регистриран ръст на безработицата, който през 2021 г. е овладян. Отчетната година 

се характеризира с рекордна инфлация, поскъпване на цените на енергоносителите и храните 

от първа необходимост. Свободният пазар на електроенергия и високите цени наложиха 

непопулярни мерки за строги икономии. Въпреки това местната икономика отчита ръст и 

подобряване на финансовите резултати на нефинансовите предприятия. 

Демографските показатели на община Калояново продължават да се влошават. 

Наблюдава се леко повишаване на населението от вътрешна миграция и положителен 

механичен прираст, но продължаващо застаряване на населението. Запазва се тенденцията на 

ниска раждаемост и висока смъртност. Селищната система е сравнително устойчива. 

През 2020 г. в общината живеят 11 057 души, 49% от които мъже и 51% жени. 

Съотношението в половата структура на населението се запазват почти без промяна. За 

първи път от десет години отчитаме ръст на населението с 0,5% или с 539 души спрямо 2019 

г. Най-големите села в община Калояново по брой население през 2020 г. са: Калояново – 

2476 жители, Дълго поле – 1998, Житница – 1412 и Ръжево Конаре – 1429 души. Най-малко 

жители към 2020 г. имат селата: Сухоземен (143), Главатар (179) и Отец Паисиево (192), 

които все още не застрашени от пълно обезлюдяване. 

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 209 души на 

година, като през 2014 г. е минус 189, а през 2020 г. - минус 202. Тенденциите на ниска 

раждаемост и висока смъртност са трайни. Механичният прираст на населението в общината 

е положителен, като през 2020 г. достига +741 човека. Кризата с коронавирусът COVID 19 

оказва положително влияние върху миграционните процеси и регистрираният механичен 

прираст през 2020 г. е плюс 247. Общо в резултат на естествен и механичен прираст 

населението в общината през 2020 г. се е увеличило с 539 души.  
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Образователната система в общината е добре организирана и материално обезпечена. 

Броят на учениците в училищата и на децата в детските градини намалява, но с темпове по-

бавни от средните за страната. 

Населението е добре обезпечено със здравни и лечебни заведения, медицинско 

оборудване и персонал, но средната възраст на кадрите е около и над пенсионната и трябва 

да се вземат мерки за привличане на млади специалисти.  

В общината се предлагат разнообразни и качествени социални дейности и услуги, 

които отговарят на потребностите на населението.  

Равнището на безработица в община Калояново през първата година от новия 

програмен период – 2021 г. намалява значително в сравнение с 2020 г. Средногодишният 

брой на регистрираните безработни лица към 2021 г. е 185 (с 37% по-малко спрямо 2020 г.). 

Безработицата през 2021 г. е 4,64% - по-висока от средните стойности за област  Пловдив 

(4,0%) и по-ниска от тази за страната (4,8%). Равнището на безработица през 2021 г. достига 

най-ниските си нива за последните 10 години.  

През 2021 г. икономическото развитие на общината се подобрява спрямо предходните 

години, въпреки неблагоприятните макроикономически условия, ковид кризата, инфлация, 

общо поскъпване на живота и политически фактори. Повишават  се стойностите на 

основните показатели на отчетените нефинансови предприятия.  

През отчетната година отчитаме ръст на социалните и здравни разходи - за 

ограничаване на заболеваемостта от ковид, помощи за здравната система, за насърчаване и 

подкрепа на засегнатия бизнес и социална подкрепа в защита на най-уязвимите групи.  

Въпреки трудностите през 2021 година и негативното влияние на пандемията, 

социално-икономическите и  политически фактори Община Калояново се справя успешно и 

успява да реализира част от планираните в ПИРО проекти и дейности.      

В настоящия годишен отчетен доклад са обхванати проектите на Община Калояново, 

местния бизнес, земеделски производители, училища, социални и културни институции и 

НПО, за които има официална информация. За съжаление липсват данни за проектите и 

инвестициите на местния бизнес, финансирани със собствени средства и банкови заеми, така 

че вероятно постигнатият напредък в изпълнението на плана за интегрирано развитие е още 

по-голям. 

Най-успешен през отчетната година по техническо и финансово изпълнение е 

Приоритет 5 „Подобряване на инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите, 

цифровизация за достъпност и интегрирано развитие на всички видове територии“ с 42,86% 

техническо и 11,20% финансово изпълнение. 

На второ място е Приоритет 1 „Стимулиране конкурентните позиции на икономиката в 

общината, устойчив, иновативен и интелигентен растеж, базиран на местните ресури, 

подобряване на бизнес средата и насърчаване на предприемачеството“ – 35,29% техническо и 

12,38% финансово изпълнение.  

Трети е Приоритет 3 „Демографски подем, добро образование, професионално 

развитие и нови знания за успешна реализация, заетост и висок жизнен стандарт“ с 22,73% 

техническо и 3,54% финансово изпълнение.  

Четвърти е Приоритет 4 „Електронно управление, администрация близо до гражданите 

и предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги “ с 4,76% 

техническо и 3,97% финансово изпълнение. 

Най-незадоволително изпълнение през 2021 г. отчитаме по Приоритет 2 „Насърчаване 

на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста околна среда, приспособяване към 

изменението на климата, превенция и управление на риска”, където нямаме отчетени проекти 

и дейности.  
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В Индикативната финансова таблица към ПИРО на община Калояново 2021-2027 г. за 

петте основни приоритета са заложени 121 проекти и дейности на обща стойност 79 974 

хиляди лева. За календарната 2021 г. са изпълнени 30 проекти и дейности на обща стойност 7 

831 хиляди лева.  

Изводът е, че приключените през 2021 г. проекти и дейности са допринесли за 24,79% 

техническо и 9,79% финансово изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община 

Калояново, което е добър напредък за първата година от прилагане на стратегическия 

документ, предвид наложените ограничения от пандемията и забавяне на финансиране от 

европейските фондове за новия програмен период. 

Годишният мониторинг на ПИРО на база индикатори показва леко увеличаване на 

населението, обновяване на инфраструктурите, устойчиво развитие на селското стопанство, 

намаляване на безработицата, ръст на средната работна заплата и други положителни 

въздействия. Кризата с коронавирусът COVID 19 продължава да поставя на сериозни 

изпитания икономиката, здравната и социалната система в общината.  Въпреки това 

финансовите резултати на местните предприятия се подобряват. Високата инфлация и скока 

на цените на енергоносителите се отразяват негативно на местния бизнес, но ефекта им ще 

бъде отчетен в края на 2022 година. Остават нерешени демографските проблеми, породени от 

ниска раждаемост, висока смъртност и застаряване.  

Отчитайки резултатите за първата година на действие на ПИРО на база индикатори 

можем да дадем добра обща оценка на изпълнението, въпреки пандемията, извънредните 

разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка и задълбочаваща се 

икономическа и финансова криза. 

Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите цели в плана и показват, че 

най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи изпълнението на Стратегическа 

цел 3: Интегрирано териториално развитие и намаляване на неравенствата, чрез комплексно 

подобряване на транспортната и цифрова свързаност и достъпност, обновяване на 

инфраструктурите, енергийна ефективност и опазване на околната среда. На второ място се 

нарежда Стратегическа цел 1: Ускорено икономическо развитие, чрез ефективно използване 

на ресурсите и туристическия потенциал, привличане на инвестиции, иновации и нови 

технологии за повишаване на конкурентоспособността. Най-незадоволителни са резултатите 

за индикаторите, оценяващи напредъка по Стратегическа цел 2: Демографски подем, 

насърчаване на образованието, социалното включване, духовно развитие, съхранени 

традиции и културно наследство. 

 В резултат на проведения годишен преглед за напредъка в изпълнението на Плана за 

интегрирано за развитие на община Калояново 2021-2027 г. и подобряване качеството, 

реалистичността и изпълнимостта на документа имаме следните препоръки:  

- ПИРО да се съгласува с окончателните варианти на Оперативните програми и СПРЗСР за 

новия програмен период 2021-2027 г., след тяхното одобрение и при необходимост да се 

актуализира; 

- Да се търсят възможности за партньорски проекти с бизнеса и съседни общини;  

- Бизнесът и НПО да предоставят и отчитат пред Община Калояново своите проекти и 

инвестиционни дейности и намерения, за да бъдат отразявани в отчетите и докладите за 

изпълнение на ПИРО. 

- Да се създаде специална мониторингова работна група за наблюдение и оценка на  

изпълнението на ПИРО с участието на всички заинтересовани страни; 

- Община Калояново да продължи балансираната си териториална политика за местно 

развитие, като осъществява проекти, мерки и дейности във всички населени места; 
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- Реализираните извънпланово мерки и дейности, които съответстват на визията, основните 

приоритети и цели в ПИРО, да бъдат добавени в годишните отчети за изпълнение на 

документа; 

- Годишното отчитане на изпълнението на йерархично подчинените на ПИРО документи – 

стратегии, програми и планове, се извършва в различен времеви диапазон, което поражда 

информационен дефицит за развитието на отделните сектори и не позволява постигането 

на необходимата пълнота в съдържанието на Доклада за наблюдение на изпълнението на 

плана, който би следвало да обобщава резултатите от изпълнението на всички секторни 

политики на Община Калояново.  

 
Настоящият Годишен отчетен доклад е разработен на основание чл. 23 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР) и е 

приет с Решение на Общински съвет – Калояново № ................................... от 

.......................................2021 г.  


