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                            Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д                                         
 

за наблюдение изпълнението на „Общински план за развитие  

           на община Калояново 2014 -2020” за периода 2020 година 

 

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

фокусирано към желаното бъдещо състояние на общината след края на периода на действие на 

ОПР, а именно: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА, 

ПРЕДОСТАВЯЩА АТРАКТИВНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, С РАЗВИТО 

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА,  ЗАПАЗЕНА ОКОЛНА 

СРЕДА, ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ И БЛАГОПРИЯТНИ ДЕМОГРАФСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Успешните проекти и дейности за 2020 г. се разпределят по приоритетите на „Общински 

план за развитие на община Калояново 2014-2020”  както следва: 

 

По Приоритет 1: Стимулиране  на конкурентоспособността на местната  
икономиката  и  повишаването на нивото на заетост 

Специфична цел 1.1. Модернизиране на  земеделието  и обвързването му с 
преработвателната промишленост – за осъществяването на тази цел е отговорен сектора на 

частните фирми 

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

природното наследство на общината  – потенциал за развитие на туризма. 
 

Дейност 1.2.1.3. Затвърждаване и разширяване на културния календар 

За дофинансиране на читалищата през 2020 г бяха осигурени 27 000 лв. от общинския 

бюджет. 

Със съдействието на община Калояново през 2020 г. бяха организирани посещения на 

исторически места по повод различни празници, както следва :  

- На 3-ти март – възстановка на посрещането на руските войски в в Копривщица  

- Тържества по повод Съединението и Деня на Пловдив. 

Подпомогнати бяха всички любителски състави за участието им през 2020 г. в малкото 

проведени заради пандемията национални и регионални фестивали и събори.  

Разшири се участието на младежите, като доброволци в традиционните читалищни 

дейности и инициирането от тяхна страна  на възраждането на местните празници и традиции. 

 Клубът за Народни танци ”Искрица„ при НЧ"Искра-1921"- Калояново имаше 4 концерта  в 

МФФ „Жреци на музите” в Лозенезц, Царево, Ахторпол и Приморско, а заедно с Вокална група 

„Детелини” при НЧ „Просвета-1907” – с. Ръжево Конаре и Певческата група при НЧ „Народни 

будители-2013 – с Дълго поле взеха участие в „Калояново фест” през месец септември. 

Във връзка с патриотичното възпитание на младежите и в изпълнение на приетата 

програма, беше организирано посещение на Черепишкия манастир и изкачване на връх Ботев. 

     За хората от третата възраст бяха организирани посещения на четири театрални 

постановки и концерти на преференциални цени в гр.Пловдив. 

 

Специфична цел 1.3 Разнообразяване към неземеделски дейности и разкриване на 

нови работни места в общината. 

Мярка 1.3.2.  Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване 

на доходите на населението 

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

ефективност  предимно по инициатива на частни инвеститори.  Тъй като териториалното 

разположение на Общината дава големи възможности  за изграждане на фотоволтаични системи, 

още до края на 2013 г. са изградени и функционират единадесет обекта за производство на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Те са  разположени  на площ от 254,107 

дка в селата Калояново, Бегово, Ръжево, Ръжево Конаре, Горна махала, Дуванлии и Сухозем.  

 

Приоритет 2. Повишаване привлекателността на общината за инвестиции и 

местоживеене чрез подобряване на техническата, екологична и социална инфраструктура.   

Специфична цел  2.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на 

нова техническа инфраструктура. 

Мярка 2.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура  

Дейност 2.1.1.3. Ремонти на ІІ и ІІІ класна пътна мрежа 

Община Калояново сключи договор с ДФ „Земеделие” под № 16/07/2/0/00762 от 

06.02.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект  „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на 

територията на община Калояново" на стойност 5 788 099,78 лева без ДДС. Обектите предмет на 

инвестицията са както следва:  

1. Реконструкция/Рехабилитация на път PDV-2055/ж.п. гара Калояново-Р. Конаре-

Главатар 

2. Реконструкция/Рехабилитация на Път PDV 2056 /II - 64, Долна махала - Граф 

Игнатиево/ - Дълго поле - Ръжево Конаре/ 

3. Реконструкция/Рехабилитация на Път PDV 2059 /III - 642 / Калояново - жп гара 

Калояново/ 

През 2020 г фирмата-изпълнител изпълни строителните работи по проекта. Към януари 

2021 г. проектът е на етап напълно завършен и в очакване Държавна приемателна комисия. 

 

Дейност 2.1.1.4. Ремонти на ІV класна пътна мрежа и пътни съоръжения  

 Изграждане на пешеходна алея и LED осветление на път PDV 2056 между гара 

Калояново и с. Дълго поле на стойност 175 870 лв. 

  Почистване на самозалесила се дървесна и храстовидна растителност в сервитута на 

общински път PDV-1057 (Калояново-Житница).  

 Извършен текущ ремонт на асфалтова настилка на общински път  PDV-2341 

(Калояново-Царимир). 

  Обезпечен е с нови пътни знаци общински път Ръжево-Черноземен. 

 

Дейност 2.1.1.7. Ремонти на улична мрежа. 

През изминалата година бяха изпълнени следните дейности: 

 Асфалтиране на ул. 36-та с. Житница на стойност 40 300 лв. 

 Асфалтиране на ул. 39-та с. Житница на стойност 37 300 лв. 

 Асфалтиране на ул. 15-та с. Житница на стойност 23 300 лв. 

 Възстановяване на асфалтова настилка след ремонтни работи по водопровод 

Главатар -59 999 лева. 

 Ремонтни дейности по пътна и ВиК структура на ул. 21-ва с. Житница на 

стойност 47 906 лева 

 Асфалтиране на ул. 24-та с. Дълго поле на стойност 46 000 лв. 

 Асфалтиране на ул. 44-та с. Дълго поле на стойност 65 827 лв. 

 СМР по  ул. 7-ма с. Дълго поле на стойност 23 700 лв. 
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Мярка 2.1.2.Подобряване на ВиК и хидромелиоративната инфраструктурата на 

територията на общината 

Дейност 2.1.2.1  Ремонт на водоеми  

 Ремонт на отводнителен канал в с. Дуванлий по ул. Хисарско шосе на стойност – 11 

000 лв. 

  Ремонт на отводнителен канал на ул. 16-та в с. Дълго поле – 10 900 лв. 

 Проект за ремонт на водопровод по ул. Цанко Церковски в с. Калояново 

(околовръстен път) – 15 000 лв. 

 Проект за ремонт на водопровод на ул. 4-та и ул. 9-та в с. Житница – 3 960 лв. 

 

Дейност 2.1.2.6. Възстановяване и ремонт на хидромелиоративни съоръжения 

Извършени бяха: 

1. Почистване на речното корито в с.СУХОЗЕМ.  

2. Строителство на обект: „Аварийно укрепване, почистване и възстановяване десния 

бряг на р. Стряма над съществуващия мост в землището на с. Ръжево Конаре, Община 

Калояново за 363 782,50 лева с ДДС.  

  
Мярка 2.1.3 Подобряване на енергийната инфраструктура на територията на 

общината    

Дейност 2.1.3.3. Поддръжка и ремонт на електрическата мрежа в общината. 
 

Изпълнени са следните дейности: 

 Текущи ремонти и профилактика на уличното осветление за 35 988 лева с  ДДС; 

 LED осветление на път PDV 2056 между гара Калояново и с. Дълго поле – 175 870 

лева; 

 Ремонт парково осветление в кв.105 и кв. 41 на с.Калояново за 10 000 лева. 

 Ремонт на парковите осветителни тела в селата Песнопой, Дълго поле, Житница, 

Дуванлии, Бегово, Сухозем и Иван Вазово - Смяна на консуматива на 152  паркови 

осветителни тела – доставка  и монтаж на 152 броя LED лампа Е27 за 16 000 лева. 

 

        Мярка 2.1.4 Подобряване на достъпа до, използването и качеството на 

информационните и        комуникационните технологии (ИКТ) в общината. 
        Дейност 2.1.4.1. Осигуряване на качествена интернет връзка за общинския център и 

други по-големи села 

 

 Изградена е мрежа и е осигурен свободен високоскоростен wi-fi достъп на обществени 

места в 10 населени места на общината, като същото е финансирано по европейска 

програма и е на стойност 15 000 евро. 

 

 В сферата на електронните услуги е създадена възможност за плащане на данък сгради и 

такса смет по електронен път. 

 

Мярка 2.1.5. Подобряване на плановата обезпеченост 

До момента са изработени цифрови модели на кадастралните планове и ПУП-ове на селата 

Ръжево и Ръжево Конаре. 

Извършени са технически дейности за оцифряване на действащи кадастрални и 

регулационни планове на селата Калояново, Дълго поле и Житница – 35 964 лева. 

Специфична Цел 2.2. Поддръжка и доизграждане на социалната инфраструктура и 

нейната МТБ. 

Мярка 2.2.1. Подобряване на състоянието на  инфраструктурата на културната и 

образователна  инфраструктура 
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Дейност 2.2.1.1. Основни и текущи ремонти на детски градини и училища    

Извършен е текущ ремонт на  ДГ  "Детелина"-с. Калояново, ДГ  "Детски свят" - с.Житница, 

ДГ "Радост"- с.Бегово, ДГ "І-ви юни" - с.Дълго поле, ДГ „Щастливо детство” - с. Иван Вазово, 

ДГ "Иглика"- с.Дуванлии и ДГ „Н. Инджов”  - с. Ръжево Конаре на обща стойност 37 640 лева.  

 

1. Саниране на физкултурен салон към ОУ „Христо Смирненски“, с.Житница – 35 500 

лева; 

2. Смяна на конвенционален климатик с мощност 2 kW с инверторен климатик 1 kW 

в ДГ "Щастливо детство" Иван Вазово за 1 550 лева с  ДДС; 

3. Смяна на 2 броя конвенционален климатик с мощност 2 kW с инверторен климатик 

1 kW в ДГ "Никола Инджов" Ръжево Конаре за 3000 лева с  ДДС; 

4.  Подмяна на тротоарни настилки на ул. Кирил и Методий, пред и в ОУ „Иван Вазов“ с. 

Калояново на стойност 59 998 лв. 

 

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

обекти – извършени са: 

1. Извършен ремонт на покрива на киносалона в сградата на общината на стойност 

42 000 лв. 

2. СМР на паркинг зад сградата на общинска администрация Калояново – 38 000 лева. 

3. Разработва се архитектурен проект за ремонт на помещението на киносалона в 

сградата на Общинска администрация. 

4. Извършени са ремонти на читалища в с. Бегово и в с. Дуванлии. 

 

Дейност 2.2.1.3. Осигуряване на ново оборудване и обзавеждане за детски градини и 

училища 

 Основен ремонт на спортна зала към ОУ „Иван Вазов“ с. Калояново на 

стойност 59 868 лв. 

 

 Изградено е видеонаблюдение, в ДГ „Детелина“ с. Калояново, ОУ „Иван 

Вазов“ с. Калояново, ОУ „Христо Ботев“ с. Ръжево Конаре и ОбУ „Христо 

Ботев“ с. Дълго поле, с цел осигуряване на безопасна среда в образователните 

институции на територията на община Калояново. 

 

 

Мярка 2.2.2.  Подобряване на състоянието на  инфраструктурата на институции в 

областта на здравеопазването, социалните услуги, младежта и спорта 

Дейност 2.1.2.3. Изграждане на канализациите на населените места в общината 

 Изготви се проект за дъждовна канализация в с. Калояново, от ул. Цар Калоян до 

кръстовището на ул. Баба Тонка и ул. Иван Вазов на стойност 7 400 лв. 

 

Дейност 2.2.2.3. Ремонти на социални домове и сгради за социални услуги 

Извършено е обновяване и ремонт на пенсионерски клуб в с. Бегово и частично обновяване 

на пенсионерски клуб в с. Дълго поле. 

Дейност 2.2.2.5. Изграждане на център за обществена подкрепа на деца в риск 

Изградено е изнесено работно място за експерти от Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства, гр. Пловдив. Използвайки ресурсите на местната общност и експертизата на КСУДС, 

с активното сътрудничество на Община Калояново и Дирекция „Социално подпомагане“, 

Хисаря, екипът на КСУДС подкрепя нуждаещите се жители на Общината. 
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Специалисти на комплекса ще предоставят на терен – индивидуални и групови, 

консултативни и посреднически дейности, свързани с актуални предизвикателства за общността 

и по-специално за децата и техните семейства. 

         Сътрудничеството е регламентирано с Механизъм за взаимодействие при предоставяне на 

социални услуги, подписан между Кмета на Община Калояново Георги Георгиев и Недка 

Петрова, директор на КСУДС Пловдив. 

 

Дейност 2.2.2.6. Ремонти на спортни площадки и съоръжения 

Доставка и монтаж на фитнес съоръжения на открито в с. Дълго поле по договор с 

ПУДООС  - 9 816 лв. 

Доставка и монтаж на фитнес съоръжения на открито в с. Ръжево Конаре по договор с 

ПУДООС – 9 816 лв. 

Изработен е проект за Обособена зона за спорт и отдих УПИ X-254 в кв. 32 по плана на с. 

Житница на стойност 15 000 лв. 

 

Цел 2.3. Съхраняване на природните дадености и опазване на околната среда. 

Мярка 2.3.1. Въвеждане на ефективни системи за превенция и контрол върху 

опазването на околната среда 

Проведена бе кампания по залесяване на акациеви фиданки във всички села от общината на 

стойност 1100 лева. 

 

Дейност 2.3.1.1. Подобряване състоянието на зелените площи в населените места  

 Подмяна на тротоарни настилки в кв. 105 с. Калояново пред Общинска 

администрация на стойност 38 100 лв. 

 Подмяна на тротоарни настилки в кв. 41 с. Калояново пред Дом на специалиста на 

стойност 46 790 лв. 

 Подмяна на тротоарни настилки пл. Възраждане с. Калояново – 48 500 лв. 

 Изграждане на парково осветление в с. Калояново – пл. Възраждане и пред Дом на 

специалиста и подмяна на градински пейки на пл. Възраждане на стойност 10 000 лв 

 

Мярка 2.3.2.  Усъвършенстване на управлението на отпадъците 
 В системата по сметосъбиране и сметоизвозване е обхванато 100% от населението на 

общината. Системата обслужва всички населени места на територията на общината. Община 

Калояново им сключен договор за осъществяване на услугата с фирма „КМД“ ЕООД. В 

общината функционира добре изградена система за сметосъбиране, чрез разполагане на 

контейнери и съдове за смет във всички населени места. Условията и реда за изхвърляне, 

събиране, транспортиране и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени 

отпадъци от територията на Община Калояново се определят, съгласно Наредбата за управление 

на отпадъците на територията на община Калояново. С цел предоставяне на по-качествена услуга 

на населението за сметосъбиране и сметоизвозване и оптимизиране на разходите  е закупен 

сметоизвозващ автомобил, който към момента не се използва. След изтичане на договора със 

сметоизвозващата фирма следва да се направят анализи и разчети за включване на 

специализирания автомобил в употреба и организиране на самостоятелно сметосъбиране. 

 

На територията на община Калояново са разположени общо 933 броя контейнери тип 

„Бобър”, с обем 1,1 куб.м. Община Калояново планира закупуване и  предоставяне поетапно на 

домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци . 
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Приоритет 3. Развитие на човешките ресурси чрез подобряване на качеството на 

образованието, здравеопазването, социалните услуги  и квалификацията на работната 

сила. 

Специфична цел 3.1  Повишаване  на институционалния капацитет в публичните 

институции на територията на общината 
 

За повишаване на административния и проектен капацитет през миналата година 15 

служители на Община Калояново са участвали в обучения, специализирани курсове и семинари. 

 

Специфична цел 3.2. Оптимизиране и подобряване на образователната система, 

здравното обслужване и социалните дейности 

През 2020г. училищната мрежа в община Калояново обхваща 5 общообразователни 

училища, 8 детски градини. Всяко училище разполага с компютърен кабинет, оборудван с 

компютърни конфигурации. 

  През 2019 г беше приета НАРЕДБА № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма 

лична помощ, издадена от министъра на труда и социалната политика. Наредбата има за цел чрез 

осигуряване на лична помощ да подпомогне хора с увреждания да упражняват основните си 

права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в 

обществото и достъп до услуги и дейности. По Закона за лична помощ през 2020 г. са назначени 

78 асистента на 78 потребители. 

 

На територията на общината обхванати  лица от социалните услуги са: 

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

човека; 

2. Дневен център за стари хора – с. Долна Махала – 20 човека; 

3. Домашен социален патронаж – с. Горна Махала, който обхваща 70 потребители. 
 

Осигурена топла храна за хора в неравностойно положение по Операция „3.1 - Топъл обяд в 

условия на пандемията от COVID-19“ , от 01.05.2020 г до 31.12.2020 за осигуряване на храна за 

170 потребители на стойност 82 000 лева, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-

19 и последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в 

отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено 

или невъзможно в безпрецедентната ситуация. 

 

Специфична цел 3.3.  Активно ангажиране на младите хора в развитието на 

общината. 

Наложените ограничителни мерки заради пандемията дадоха своето негативно отражение 

върху тази цел. Повечето от планираните изяви бяха отменени, а малкото на брой които бяха 

осъществени (туристически походи, посещение на концерти в Пловдив, екскурзии) бяха с 

ограничен брой участници. 

През 2020 г. бе пререгистриран е ФК „Калояново“ в Зонален съюз на БФС гр. Пловдив и  

сформиран отбор от спортисти изцяло жители на общ. Калояново за участие в „Б“ футболна 

група мъже. Провежда се тренировъчен процес за участие във футболен турнир „Седем плюс“ гр. 

Пловдив на 30 деца от 9 до 13 годишна възраст от селата Калояново, Дуванлии, Дълго поле и 

Черноземен. 

 И занапред ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно 

осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално – икономически 

и обществени условия. 

 

Изготвил:/п/ 

инж. Ирина Василева- Директор на дирекция СА 


