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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 2018 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 2018 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 2018 г бяха осигурени 23 700 лв. от бюджета на 

общината. 

Със съдействието на общинска администрация, през 2018 г. бяха организирани посещения на 

исторически места по повод различни празници, както следва :  

- На 3-ти март – тържествата за Национални празник в гр.Копривщица; 

- Възстановка на Априлското въстание в гр.Панагюрище; 

- Тържествата по повод Съединението и Деня на Пловдив. 

 

 Община Калояново подпомогна всички любителски състави за участието им през 2018 г. в 

редица международни, национални и регионални фестивали и събори, Общинските празници на 

община Калояново, телевизионни фолклорни предавания, годишни празници /регионални  и 

местни/. Разшири се участието на младежите, като доброволци в традиционните читалищни 

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

   ДТС "Изворче" при НЧ"Искра-1921", с.Калояново взе участие в Международен фолклорен 

фестивал в Китен през месец юни и спечели Златен медал и номинация за Голямата награда.  

   Клубът за Народни танци ”Искрица„ при НЧ"Искра-1921" взе участие в празниците на град 

Хисаря и възстановката на Априлското въстание, във фестивалите „За запеем заедно песните на 

Средногорието”  в Чавдар (месец юни) и Бобфест  в с. Радуил (месец септември), където завоюва 

втора награда. През месец юли представи България в МФФ в Катерини, Паралия, Гърция. 

 Известни български интелектуалци и майстори на художественото слово гостуваха на 

читалищата в Житница,  Калояново и Ръжево Конаре. 

Вокалните групи в селата Дуванлии  и Ръжево през месец декември взеха участие в 

предаването „От българско по-българско” на телевизия СКАТ. 
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Вокална група „Детелина” при НЧ „ Просвета- 1907” – с.Ръжево Конаре участва във 

фестивалите на старата градска песен в  Свиленград и Чавдар 

. Кукерският състав при НЧ „ Пробуда – 1903” – с.Отец Паисиево представи достойно 

нашата община на кукерските фестивали в Перник,  Варна, Стара Загора  и Раковски. 

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

беше организирано изказване на Черни връх и разглеждане на Мегалитния комплекс в Бузовград. 

      

Специфична цел 1.3 Разнообразяване към неземеделски дейности и разкриване на нови 

работни места в общината. 

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

на доходите на населението 

 

Дейност 1.3.2.1. Производствo на слънчева, вятърна и водна енергия 

В сектор "Възобновяеми енергийни източници" се прилагат мерки за енергийна 

ефективност  предимно по инициатива на частни инвеститори.  Тъй като териториалното 

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

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

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

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

 

Приоритет 2. Повишаване привлекателността на общината за инвестиции и 

местоживеене чрез подобряване на техническата, екологична и социална инфраструктура.   

Специфична цел  2.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на 

нова техническа инфраструктура. 

Мярка 2.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура  

Дейност 2.1.1.2.  Реконструкция на път IV-64025 от км 0+000 /разклона с път II-64 Пловдив -

Карлово/ до км 5+500 /с.Р.Конаре 

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

06.02.2018г. 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/ 

 

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

 

- Извършен бе текущ ремонт на асфалтови настилки на общинската пътна мрежа на 

територията на Община Калояново в размер на 50 000 лв. 

 

Дейност 2.1.1.7. Ремонти на улична мрежа. 

- Ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на 

община Калояново за 71 600,00 лв. 
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- Подравняване и изкърпване на улици в селата Бегово , Отец Паисиево и Главатар на обща 

стойност 9999,00 лв. 

- Ремонт на тротоар по ул.Христо Ботев, с.Калояново-4 380,00 лева 

- Авариен ремонт на ул.Васил Левски , с.Калояново – 38 858,21 лева 

 

Мярка 2.1.2.Подобряване на ВиК  и хидромелиоративната инфраструктурата на 

територията на общината 

Дейност 2.1.2.6. Възстановяване и ремонт на хидромелиоративни съоръжения 

 

- Реконструкция на открит отводнителен канал и прилежащите към него тротоари по ул. „28-

ма” с. Дълго поле на стойност 263 997,86 лв. 

- Реконструкция на открит отводнителен канал по бул. „ Райко Даскалов” с. Калояново за 

152 019,35 лв. 

- Ремонт на ревизионна шахта и подпорна стена в с. Житница за 2 029,00 лв. 

- Аварийно възстановителни работи по мостове над р. Стряма при с. Иван Вазово и с. 

Песнопой на стойност 22 346,00 лв. 

 

Мярка 2.1.3 Подобряване на енергийната инфраструктура на територията на общината    

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

Изпълнени са текущи ремонти и профилактика на уличното осветление за 33 333 лева без 

 ДДС. 

 

Мярка 2.1.5. Подобряване на плановата обезпеченост 

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

Ръжево и Ръжево Конаре. 

Община Калояново сключиха споразумение с МРРБ за финансово подпомагане за 

изработването на проект „Общ устройствен план на община Калояново“ на 13.05.2016 г. за 

финансово подпомагане на стойност 121 253  лева. През 2018 г. бе сключен договор с фирмата 

изпълнител. „Общ устройствен план на община Калояново“ е в процес на разработка. 
 

Специфична Цел 2.2. Поддръжка и доизграждане на социалната инфраструктура и 

нейната МТБ. 

Мярка 2.2.1. Подобряване на състоянието на  инфраструктурата на културната и 

образователна  инфраструктура 

 

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

- Извършен е текущ ремонт на  ДГ  "Детски свят" - с.Житница, ДГ "Радост"- с.Бегово, ДГ "І-

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

с.Дуванлии и ДГ „Н. Инджов”  - с. Ръжево Конаре на обща стойност 25 823,11 лв.  

- Изградени са тротоари и подпорни стени към тях , пешеходна пътека към ДГ Иглика 

Дуванлии – 83 218,31 лева 

 

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

обекти – извършени са: 

- Ремонт на покрив сграда кметството  с. Отец Паисиево , община Калояново -19 995,00 лв.  

- Изработка на навес в гробищен парк с. Песнопой-13 109,06 лева 

 

Дейност 2.2.1.5. Проектиране и изграждане на културен център в с.Калояново 
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Изработен е технически проект за строителство на нова сграда-културен център за нуждите 

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

проекта не е финансиран. 

 

Мярка 2.2.2.  Подобряване на състоянието на  инфраструктурата на институции в 

областта на здравеопазването, социалните услуги, младежта и спорта 

Дейност 2.2.2.1. Ремонти на здравни заведения 

- Ремонт на санитарен възел и коридор в здравната служба на с.Ръжево Конаре на стойност 

1841 лв. 

 

Дейност 2.2.2.6. Ремонти на спортни площадки и съоръжения 

- През 2017 г. бяха изготвени проекти за ремонт на стадионите в с.Калояново, Житница, 

Дълго поле и Черноземен за 16 300 лева без ДДС, както и проект за „Модернизация на 

училищен физкултурен салон в с.Житница“ за 3 600 лева без ДДС. За изпълнението им 

ще се търси финансиране през 2019 г. 

- Направен бе ремонт на покрив съблекални на стадион с. Дълго поле за 6690,00 лв. 

- Изградена е спортна площадка  в с.Дълго поле на стойност 59 970,00 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 

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

работни проекти за благоустройство на площадните пространства на селата Калояново, Ръжево 

Конаре, Долна махала и Черноземен. Индикативната стойност на проекта за четирите села е 2 341 

710 лв. с ДДС. Ще търсим финансиране за изпълнението му през 2019 г. по „ПРСР 2014-2020“. 

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

стойност 1100 лева. 

Изградена е зона за отдих по ул. „29-та” в с. Житница за 6000 лв. 

 

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

2018 година броят на контейнерите за битови отпадъци е 890. Отпадъците се депонират на Депо 

Карлово. 

Компостиране – функционират 2 площадки за растителни отпадъци: в южната част на 

с.Калояново, след м. Говедара по посока на автомобилна писта Дракон и в с.Дълго поле. 

 Със средства от отчисленията изисквани при депониране на отпадъците съгласно  Наредба 

№ 7/19.12.2013 год. е закупен нов специализиран автомобил за сметосъбиране Модел TGM 18.250 

4x2 ВВ, марка MAN на стойност  239 899,20 лева и е изготвен   морфологичен анализ на състава и 

количеството на битовите отпадъци образувани на територията на Община Калояново на стойност 

8 160 лева. 

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. 
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Специфична цел 3.2. Оптимизиране и подобряване на образователната система, 

здравното обслужване и социалните дейности 

През 2018 г. училищната мрежа в община Калояново обхваща 5 общообразователни 

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

компютърни конфигурации. 

  С приключване на европейското финансиране по процедура „Независим живот” на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, средствата през изминалата 

2018 година, необходими за обезпечаване предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, 

„Социален асистент“ и „Домашен помощник“  бяха осигурени от републиканския бюджет чрез 

Агенцията за социално подпомагане. 

 

На територията на общината обхванати  лица от социалните услуги са: 

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

човека; 

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

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

От 26.09.2016 г. стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Калояново“, 
по Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“, 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Топъл 

обяд ще се предоставя в работните дни от седмицата за периода 26.09.2016 г. до 31.12.2018 г. на 

обща стойност 129 244,50 лева с ДДС на 90 потребители от следните целеви групи: 

 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП; 

 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от 

съответната дирекция „Социално подпомагане“; 

 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен 

стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова 

дейност. 

 

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

1. Реализира се “Ден на младежите - таланти”, по повод  карнавални и Коледно-

Новогодишните празници. 

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

финансиран от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” в с.Калояново, с. Житница и с. Дуванлии - 

превенция употреба на наркотични средства, вредата от тютюнопушене и употреба на алкохол. 

3. Ден на толерантност – отбелязва се  «Международния ден на ромите» -8 април 

4. Инициативи, свързани с 22 април – Световен ден на Земята –почистване и облагородяване 

на зелени площи. 

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

ми клас /юноши и девойки/.  

6. Отбелязва се 1 юни – Международен ден  на детето. 

7. Младежки инициативи по повод 12 август – Международен ден на младежта. 

8. Превантивни кампании за пътна безопасност – 20 ноември – Международен ден на 

жертвите от пътно-транспортни произшествия. 

9. Отбелязва се 1 декември - Ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН. 

10. Организират се туристически походи за младежи.  

11. Участие в международни културни  и фолклорни  фестивали.  
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През 2019 г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно 

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

и обществени условия за постигане на визията на „Общински план за развитие на община 

Калояново 2014-2020 г.”:  

„ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА, 

ПРЕДОСТАВЯЩА АТРАКТИВНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, С РАЗВИТО 

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА,  ЗАПАЗЕНА ОКОЛНА 

СРЕДА, ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ И БЛАГОПРИЯТНИ ДЕМОГРАФСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ”.  

 

Изготвил: 

инж. Ирина Бекирова- Директор на дирекция СА 


