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           Приложение № 1 

 

 

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т 
 

по Програмата за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г.  
за 2017 година 

 
На основание чл.44, ал 5 от ЗМСМА и съгл. чл.80 ал.(2) от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет Калояново 

 

През изминалата 2017 г. основните акценти в работата на Общинската 

администрация и на общината като цяло са сведени до изпълнение на 

основните приоритети  на програмата за управление на Община Калояново за 

мандат 2015-2019 г. По отношение на изпълнение на целите и мерките през 

изминалата година бяха реализирани следните видове дейности: 

 

С целева субсидия от Републиканския бюджет бяха финансирани 

следните дейности: 

 

1. Доставка и монтаж на LED осветителни тела за улично осветление на 

селата Дуванлий и Ръжево Конаре на стойност 58 015 лева. 

2. Ремонт на покрива на сградата на кметство Песнопой – 30 000 лева. 

3. Разработване на проект за „ Реконструкция на открит отводнителен канал 

и прилежащите към него тротоари по ул. 28-ма в село Дълго Поле, община 

Калояново” - 11 700 лева. 

4. Ремонтни дейности на детски градини на територията на община 

Калояново- 30 000 лева. 

5.  Разработване на проект за „ Възстановяване на отводнителен канал по  ул. 

„Райко Даскалов”, с. Калояново, община Калояново” - 4 980 лева 
 

1.  Със собствени бюджетни средства се изпълниха следните 

видове работи: 

1. Разработване на работен проект за подмяна на тротоарни настилки по 

ул. „Асен Гаргов” и ул.” Александър Стамболийски” в с. Калояново - 4 

920 лева 

2. Реализиране на система за контрол на достъпа и видеонаблюдение в 

ОбА Калояново- 12 369 лева 

3.  Ремонт на път PDV1051 Чернозем - Ръжево - Ръжево Конаре и  път 

PDV2341 (ІІ-646 - Царимир - Неделино от км.0+000 до км 3+003)- 

40 000 лв. 

4. Текущ ремонт на общински сгради  - 53 954 лева 
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Със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет е изпълнен проект за „Корекционни 

мероприятия и укрепване левия бряг на р. Стряма след съществуващия мост”  в 

землището на село Песнопой, община Калояново  на стойност  269 892,28  лева. 

 

Сключен е договор за „ Доставка на един брой неупотребяван 

специализиран автомобил за сметосъбиране” на стойност 239 899,20 лева.  

 

По процедура „Независим живот на оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 година” приключи изпълнението на проект 

„Интегрирани услуги и комплексни грижи в домашна среда” .Услугите се 

предоставяха в рамките на 18 месеца и обхванаха 69 лица. След приключване 

на европейското финансиране и с приемането на ПМС № 137/05.07.2017 г. се 

осигуриха средства от страна на държавата за обезпечаване предоставянето на 

социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен 

помощник“ на потребителите, за които е извършена оценка по правилата на 

операция „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020г. и след приключване на програмата. С 

прилагане на тази мярка се цели оказване на подкрепа на общините в 

осигуряване на устойчивост на социалните услуги в домашна среда и 

гарантиране на грижа за хората с увреждания. 

Със средства от фонд „Социална закрила”  към МТСП се реализира проект 

„Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в с. 

Горна Махала, община Калояново” – 19 440 лева  

Сключен е договор за изпълнение на строително монтажни работи на обект 

„ Реконструкция на открит отводнителен канал и прилежащите към него 

тротоари по ул. 28-ма в село Дълго Поле, община Калояново на стойност 

263 997,86 лева. 
 

 

Към края на бюджетната 2017 г. Община Калояново няма 

неразплатени разходи и не ползва кредитен ресурс. 

 

 
  

 

 

15.01.2018 г.     Георги Георгиев 

       Кмет на Община Калояново 


